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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 

15 de Dezembro de 2022 5 

 6 

No quinto décimo dia do mês Dezembro de 2022, em 1ª chamada (início as 09h) 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/vih-nzvr-yee para a realização da Reunião 11 

Extraordinária. Participação dos seguintes conselheiros (as): Conselheiros da SC: 12 

Presidente: Adriano Roberto dos Santos (Cavanis), Rodrigo Silva Bonfim e (HPP), 13 

Marcelo Souza (ACRIDAS), Bruna Ezidro (AFECE), Davi Walid da Rosa (suplente 14 

AFECE), Renann Ferreira (Guarda Mirim), Anderson Kasnocha (Canaã), João Marcos 15 

Palmeira (AAMEC), Carolina Marcon Porte (APOFILAB). Conselheiros 16 

governamentais: Vice-presidente: Juliana Muller Sabbag, Antônio Carlos Dourado 17 

(Paraná Esporte), Joseli Collaço (Casa Civil), Amália Regina Donegá (SETI), Carmen 18 

Zadra (suplente/SEJUF), Juliany Souza dos Santos (SEJUF), Denise Xavier Machado 19 

(suplente/SEJUF), Allan Kolodzieiski (SEEC), Rosineide Frez (SEED), Eloise Zanon 20 

Garcia (SEJUF), Renata Mareziuzek (SEJUF), Fernanda Crosewski (SESA), Eliete 21 

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

Muller (SEC/CEDCA), Julana Fernandes (residente de Serviço Social), Adriane Chede 23 

(SEJUF), Viviane da Paz (SEJUF), Mônica Pimentel de Souza Lobo (AT/SEJUF) e 24 

Quelen Silveira Coden (DIDES/SEJUF). Abertura: O presidente Adriano Roberto dos 25 

Santos e a vice-presidente, Juliana Sabbag deram boas vindas e agradeceram a 26 

presença e a participação de todos/as. Em seguida, a vice-presidente,  contextualizou o 27 

trabalho da Comissão (formada pelos seguintes conselheiros: Rodrigo Bonfim/HPP, 28 

Marcelo Souza/Acridas, Juliany Santos/SEJUF e Juliana Sabbag/SEJUF – Del 065/202) 29 

que foi instituída especificamente para realizar a análise da execução do projeto: 30 

Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente, por meio do acesso a Produtos de 31 

Higiene Intima (Protocolo 19.799.251-4). Ressaltando, portanto, que a pauta não se 32 

refere à análise do mérito do projeto que já foi aprovado pela câmara de Políticas, e, 33 

sim, os tramites que deverão ser realizados para que a execução ocorra sem infringir as 34 

regras já existentes. Assim, a Comissão após algumas discussões de que a deliberação 35 
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50/2017 do CEDCA/PR não traz uma citação explicita sobre o procedimento proposto, 36 

mas, também não traz vedação, e que a SEJUF enquanto órgão da Administração 37 

Pública executa ações por meio do Fundo a Fundo, foram elaboradas as seguintes 38 

propostas: Minuta de Del 078/2022 - proposta de deliberação fundo a fundo 39 

incorporando a proposta específica do projeto; Nessa minuta, Juliana Sabbag ressaltou 40 

que a proposta entrará como fundo a fundo e não como Banco de Projetos; 41 

apresentando, portanto, uma excepcionalidade, com um aporte de recurso e a 42 

possibilidade de captação mediante a comprovação das doações dirigidas; Assim, 43 

sobre o encaminhamento, a vice-presidente esclareceu mais uma vez que a proposta 44 

do Banco de Projeto esta sendo retirada, com a apresentação da mesma em formato 45 

de Incentivo via fundo a fundo. Portanto, com a aprovação fica autorizado o repasse 46 

proposto com o FIA Livre para posterior reposição, após a captação dirigida para este 47 

fim, possibilitando aos doadores o direcionamento dos recursos. Parecer da 48 

Comissão: Aprovado; Parecer do CEDCA: Aprovado. Minuta de Del 079/2022 - 49 

Alteração da deliberação 50/2017 para: a) permitir/autorizar que os projetos 50 

governamentais possam ser repassados fundo a fundo conforme legislação do 51 

mecanismo (provavelmente um parágrafo 2o no art. 6º); b) registrar alteração da 52 

apresentação de propostas pelas OSCs em relação ao Sistag e orçamentos; Parecer 53 

da Comissão: Aprovado; Parecer do CEDCA: Aprovado. Juliana Sabbag agradeceu 54 

a colaboração de todos/os envolvidos no trabalho da comissão, em especial a Dr. 55 

Mônica Pimentel de Souza Lobo (AT/Gabinete-SEJUF), Juliany Souza dos Santos 56 

(SEJUF/DPCA) e a Ingrid Machado (SEJUF).O conselheiro Rodrigo Bonfim (HPP) 57 

ressaltou a importância do trabalho da comissão, onde, a partir de um grupo menor foi 58 

possível a retomada do diálogo para avanços e a identificação de caminhos 59 

alternativos. Também fez referência a fundamental participação do Secretário, o Sr. 60 

Rogério Carboni na comissão, que pode perceber as posições dos conselheiros e 61 

entender a construção do trabalho. O presidente e a vice-presidente desejaram votos 62 

de final de ano, agradecendo a participação de todos/as e enceraram a reunião.  Essa 63 

ata foi elaborada pela secretaria-executiva, Juliana Muller, e após a aprovação será 64 

publicada no Dioe e disponibilizada no site do CEDCA/PR.  65 


