
                      

 CÂMARA SETORIAL PERMANENTE DE CAPACITAÇÃO, MOBILIZAÇÃO E ARTICULAÇÃO

Câmara: 09/2/2023 

Plenária: 10/02/2023 

Presidente: Desireé Barbosa Santiago 

Relator: Adriano Roberto dos Santos  

Composição:Instituição Conselheiros

CAVANIS

Titular: Adriano Roberto dos Santos - PRESENTE 

Suplente: Suzian Cristine Fidelix

LediMass Titular: Ires Damian Scuzziato - PRESENTE

Suplente: Sara Rosa da Cruz 

AFECE Titular: Bruna Ezidro - PRESENTE

Suplente: David Walid da Rosa 

Secretaria de Esporte Titular: Clesio Prado - PRESENTE

Suplente: Alceu Menta - PRESENTE

SEAB Titular: Juliana Schneider - PRESENTE

Suplente:  Priscila Marcenovicz

Casa Civil Titular: Desireé Barbosa Santiago - PRESENTE

Suplente: Viviane Ribeiro

Apoios Técnico: Willian Gabriel de Oliveira Santos 

Convidados: ADM DPCA, Aline, Natacha, Isis, Paloma, Rafaela, Salete. Raul – Representando o

CPA.



3.1 - Comitê Gestor do SIPIA -Conselho Tutelar (pauta permanente):

Relato:  No  Departamento  da  Política  da  Criança  e  Adolescente  -  DPCA  continuam  os

atendimentos  aos  Conselheiros  tutelares,  com  a  realização  de  desbloqueios  de  senhas  e

orientações diversas sobre o uso do Sistema. 

Parecer da Câmara: A Câmara solicita que este item de pauta seja pautado trimestralmente.

Parecer do CEDCA:  Aprovado o parecer da câmara. 

3.1.1- MP/PR – Promotoria de São Mateus do Sul – Promoção de Arquivamento.

Relato: Trata-se do Procedimento Administrativo instaurado para acompanhar a efetiva e adequada utili-

zação do SIPIA pelos conselheiros no município de São Mateus do Sul e Antônio Olinto. 

Após as devidas averiguações, a SMAS informou que foi realizado uma capacitação nos dias 14 e

15/12/2022, denotando-se, portanto, que o objeto do PA restou superado. Assim, o MP promove o arqui-

vamento do mesmo. 

Parecer da Câmara: Ciente. 

Parecer do CEDCA: Ciente. 

3.2 - Escola de Conselhos (pauta permanente):   

Relato: Processo referente à criação do Programa Escola de Conselhos que tem como objetivo a forma-

ção continuada aos conselheiros tutelares e aos conselheiros de direitos da criança e do adolescente

(Deliberações 38/2014, 52/2014 e101/2019 do CEDCA).

Diante da impossibilidade da execução da deliberação por meio  das Universidades Públicas, bem

como as dificuldades apresentadas para a execução do Projeto pela Escola de Educação em Di-

reitos Humanos – ESEDH, a CPCA informa que novas estratégias de execução estão sendo anali-

sadas, se mantendo o prazo até o mês de março/23 para que a câmara faça a análise das novas

proposições. 

Parecer da Câmara: A Câmara solicita a alteração do titulo de pauta para “Capacitação

Permanente para o Sistema de Garantia de Direitos”. 

Parecer do CEDCA: Aprovado o parecer da câmara. 

3.3 - Comitê de Participação dos Adolescentes (pauta permanente): 

Relato: 

No dia 07 de fevereiro de 2023 foi feito uma reunião com adolescentes indicados ao CPA/PR, a pauta

tratada percorreu acerca dos trabalhos a serem efetuados no ano de 2023

1) Formalização do CPA/PR através do termo de referência em pauta.
a) Andamento do termo de referência;
b) Finalização do termo com a contratação da empresa que tramitará o CPA/PR seguindo

a Deliberação 052/2021

2) Eleição  dos  adolescentes  do  CPA  no  ato  da  conferência  estadual  da  criança  e
adolescente;



3) Fomentar a instituição e formalização do CPA junto aos CMDCAs.

4) Manter uma capacitação dos representantes do CPA Paraná com duas reuniões mensais
onde a 1° reunião será administrativa e a 2° de capacitação  e qualificação.

5) Definido o calendário para as reuniões onde serão na primeira e última terça-feira de cada
mês;

Ainda durante a reunião, os adolescentes solicitaram ao CEDCA para que nos dias  das reuniões da Câ-

mara de Capacitação e do CEDCA seja expedido uma declaração de comparecimento aos que compa-

recerem, visto que durante as reuniões eles estarão em período aula. 

Parecer  da  Câmara:  Solicitar  a  secretaria-executiva  do  cedca  forneça  declaração  de

comparecimento aos adolescentes participantes.

Parecer do CEDCA: Aprovado o parecer da câmara. 

3.4 – Curso online de Capacitação ao CTs;

Relato:  A CPCA  Informa que está disponível  o  Curso de Capacitação para  os Conselheiros

Tutelares, link de acesso  https://www.ead.pr.gov.br/course/view.php?id=1333, como também, foi

enviado por email o link para todos os Conselhos Tutelares do Estado do Paraná.

Visando efetivar a aprendizagem e participação, o mesmo foi dividido em 3 Cursos sendo que o

primeiro já está com quase 200 cursistas fazendo e os demais estarão disponíveis em breve.

Parecer da Câmara: A Câmara solicita que a divulgação do curso seja intensificada através

de todas as plataformas digitais e que seja reencaminhado aos Conselheiros Tutelares,

Escritórios  Regionais,  CMDCAs,  Gestores  Municipais  onde,  os  Conselheiros  Tutelares

estão vinculados administrativamente e que seja encaminhado ao Ministério Publico para

ciência. Ainda, a Câmara solicita que seja revisado de noticia para campanha de modo que

fique em fácil visualização no site da Secretaria e do CEDCA.

Parecer do CEDCA: Aprovado o parecer da câmara. 

3.5 – Informe sobre  o processo Organizacional da Conferência Estadual: 

Relato: 

Processo de licitação – Protocolo 19.619.603-0 Iniciado a tramitação no dia 25/10/2022 ao GAS. 

No dia 03/02 o CPCA foi comunicado pelo NAS/Compras que os orçamentos foram solicitados às

empresas de eventos. 

Aguardam-se novas informações com o agendamento da reunião com a comissão organizadora. 

Parecer da Câmara: Ciente.

Parecer do CEDCA: Ciente, sendo que a reunião está agendada para o dia 16/02 às 09h. 

https://www.ead.pr.gov.br/course/view.php?id=1333


3.6 - Acompanhamento da execução das metas do CEDCA no Plano Decenal. 

Relato: A Coordenação do Comitê encaminhou o instrumental das metas do CEDCA de 2022 do 

Plano Decenal para preenchimento sobre a execução das metas. Foi disponibilizado documento 

orientativo e o link para preenchimento, o prazo para é até o dia 15/02/2023.

Link para acesso ao instrumental:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EhK2dPBtAAfTOMACBWGJcGxQbuz_I_ESwoyRu

vEBzso/edit#gid=289191713

Metas vinculadas a câmara de Capacitação: 

OBJETIVO AÇÕES METAS

JUSTIFICATIVA -

PARCIALMENTE

OU NÃO EXECU-

TADA

CÂMARA DO

CEDCA DE

REFERÊN-

CIA

Ação realizada

Sensibilizar e mobili-

zar a população so-

bre a temática da vi-

olência contra crian-

ças e adolescentes, 

fortalecer e divulgar 

canais de denúncia, 

visando diminuir a 

subnotificação da vi-

olência contra crian-

ças e adolescentes

Apoiar tec-

nicamente 

campa-

nhas de 

educação 

e preven-

ção a fim 

de diminuir

a mortali-

dade de 

crianças e 

adolescen-

tes decor-

rentes de 

acidentes 

de transito.

Apoiar ao 

menos 1 

campanha 

por ano

Proposta de cam-

panha para se-

tembro com mate-

rial informativo so-

bre o tema. Enca-

minhamento para 

a câmara de ca-

pacitação.

Capacitação

Fortalecer os CTs e 

CMDCAs através de 

instrumentalização 

técnica e melhoria 

das estruturas para o

exercício de suas 

atribuições

Fomentar 

a realiza-

ção de 

reuniões 

ampliadas 

anuais do 

CEDCA 

com os 

Conselhos 

Municipais

Organizar 

reunião 

ampliada 

anual do 

CEDCA 

com os 

Conselhos 

Municipais

Já sendo organi-

zada.

SE/CEDCA 01 Reunião Amplia-

da e Descentraliza-

da realizada em Ou-

tubro/22 em PG;

01 Reunião Amplia-

da online em No/22;

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EhK2dPBtAAfTOMACBWGJcGxQbuz_I_ESwoyRuvEBzso/edit#gid=289191713
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EhK2dPBtAAfTOMACBWGJcGxQbuz_I_ESwoyRuvEBzso/edit#gid=289191713


Fomentar 

a participa-

ção dos 

CMDCA's 

e CT's na 

reuniões 

ordinárias 

e extraor-

dinárias do

CEDCA

Proporcio-

nar o aces-

so, por 

meio onli-

ne, de to-

das reuni-

ões ordiná-

rias e ex-

traordiná-

rias 

Sendo transmiti-

da. No entanto, foi

interrompido devi-

do ao período 

eleitoral indevida-

mente.

SE/CEDCA

Transmissão das 

reuniões ordinárias 

ocorrendo pelo ca-

nal do youtube da 

Secretaria. 

Propiciar ações que 

estimulem o protago-

nismo de crianças e 

adolescentes como 

forma de participa-

ção social organiza-

da

Realizar 

ações que 

fomentem 

o reconhe-

cimento de

crianças e 

adolescen-

tes como 

sujeitos de

direitos e, 

portanto, 

agentes de

participa-

ção nas di-

versas es-

feras da 

vida social.

Realizar 

uma ação 

ao ano.

Na reunião do 

CEDCA do mês 

do junho houve a 

participação de 

adolescentes do 

Centro da Juven-

tude de SJP, bol-

sistas agentes da 

cidadania, os 

quais apresenta-

ram seus projetos 

desenvolvidos no 

próprio centro. 

Outra ação, se 

deu com a viabili-

zação da partici-

pação de adoles-

cente do CPA em 

reunião do CO-

NANDA.

Capacitação

Sensibilizar, mobili-

zar e formar crianças

e adolescentes 

quanto a seu papel 

como sujeitos de di-

reitos na construção 

de políticas públicas 

e na efetivação da 

cidadania, estimulan-

Fomentar 

a participa-

ção de 

adolescen-

tes no 

CEDCA

Ampliar a 

participa-

ção de 

adolescen-

tes no 

CEDCA, 

inclusive 

por meio 

das video-

Registrar ações 

do CPA. Verificar 

com a coordena-

ção do CPA as 

ações já realiza-

das em 2022.

Capacitação



do o protagonismo 

juvenil

conferên-

cias

Parecer  da  Câmara:  Tendo  em vista  que  não  houve  retorno  do  DETRAN-PR em outra

ocasião, decide por novo contato considerando a mudança de gestão. A Câmara decide

que a presidente desta Câmara ficara responsável pela interlocução junto ao DETRAN-PR.

Parecer do CEDCA: Aprovado o parecer da câmara. 

3.7 – Ofício 04/2023 – COMDICA de Guarapuava – I Fórum da Criança e do Adolescente em 

Guarapuava. 

Relato: Trata-se do ofício do COMDICa solicitando Indicação de um conselheiro (a) para proferir

palestra para as crianças e adolescentes que participarão do I Fórum da Criança e do Adolescente

em Guarapuava, agendado para o dia 23/03/2023 às 14h00. 

Parecer da Câmara: Considerando as decisões anteriores, não sendo de competência do

conselho indicar conselheiros estaduais para proferir  palestras.

Parecer do CEDCA: 

Aprovado o envio de ofício a OSC informando sobre a participação do CEDCA com solicita-

ção do tema. Envio do convite a OSC representante da região (Canaã) e na impossibilidade

dos mesmos, o presidente participará do evento. Ainda na impossibilidade de todas as indi-

cações, o colegiado deverá decidir o assunto por e-mail.


