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1.1 - Apresentação da Equipe de Monitoramento e Avaliação do Plano Decenal e acompanhamento das execuções das 

ações do Plano Decenal (Pauta permanente) 

Resumo: Foi contextualizado, aos novos membros da Câmara, o processo de monitoramento do Plano 
Decenal e o papel do Comitê Interinstitucional de Monitoramento, bem como as dificuldades encontradas. 
 

Parecer da Câmara: relato feito de forma oral na plenária. 

Parecer do CEDCA: CIENTE. 

 

Setembro: Instrumental não foi avaliado na reunião descentralizada em Foz do Iguaçu para redução de 
pauta.  
Parecer do CEDCA: ciente. 

 
Outubro:  Realizado relato atualizado do Comitê Interinstitucional. Proposta de CEDCA oficiar secretário da 
SEJUF solicitando apoio e providências para o fortalecimento do comitê interinstitucional. 
Parecer do CEDCA: acompanha o parecer da Câmara. 

Sobre campanha de Acidentes de Trânsito em crianças e adolescentes, Cel. Pancotti fez contato com 
diretor do DETRAN (Cel. Carneiro) que não fez convocação para reunião. Proposta de Cel. Pancotti realizar 
agendamento com diretor do DETRAN  acompanhado de representante da Sociedade Civil do CEDCA  
Parecer do CEDCA: - 
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Solicitar confirmação sobre Agendamento de reunião com CEE na Secretaria Executiva; caso não haja 
retorno positivo, solicitar informações sobre o atendimento na Educaçao Infantil no Paraná para a SEED e 
solicitar pauta na Câmara Técnica de Educação Infantil do CEE-PR com representantes do CEDCA. 
Parecer do CEDCA: - 

 

Foi Realizada reunião ampliada do CEDCA em Foz do Iguaçu. 

Parecer do CEDCA: - 

 

Solicitar retorno da Câmara do FIA sobre ofício de orientação às Secretarias quanto ao PPA 
Parecer do CEDCA: - 

 

 
Na meta 8 do Eixo 6 : “Elaborar levantamento sobre a participação de Adolescentes nos CMDCAs”, 
considerar relato da Câmara de Capacitação, observando pauta permanente. 
Parecer do CEDCA: - 

 
 

1.2 - Convivência Familiar e Comunitária (pauta permanente) 

Resumo: Sem inclusão de pauta 

Parecer da Câmara : 

Parecer do CEDCA: 

 

1.3 - Ofício 498/2019 do CT de Marialva. 

Resumo: Apresenta relatório sugerindo a reavaliação do Projeto para a construção de Conselho Tutelar.  

Parecer da Câmara : Encaminhar ofício para Setor de Arquitetura e  Engenharia, anexando cópia do Ofício 498/2019 

do CT de Marialva, solicitando providências e reavaliação dos projetos técnicos em andamento relativos às demais 

unidades em fase de licitação/construção, de modo a não prejudicar ou atrasar as unidades que se encontram em 

execução, e solicitando prioridade na execução das obras.  

Participação de representantes GOV e NÃO GOV em reunião no PARANÁ Pred para discussão dessa temática. 

Parecer do CEDCA: acompanha o parecer da Câmara. A Conselheira Sheila e o conselheiro David participarão 

da reunião no Parana PRED. 

 

1.4 - DEASE 

Resumo:  Retirado de pauta 

Parecer da Câmara:  

Parecer do CEDCA:  

 

1.5 – Protocolado 16.129.373-3 , SEED 

Resumo: Projeto “Paraná mais lazer” – Análise do projeto e viabilização do aporte financeiro. 

Parecer da Câmara: Aprovado o mérito do projeto. 

Parecer do CEDCA: Aprovado o parecer da Câmara. Aprovado também na Câmara do FIA, 

item 4.33. 

 

1.6 – Edital Geral 

Resumo: Edital Geral de Fundo a Fundo, com recurso para atender diferentes demandas da área da Infância e 

Adolescentes direcionados a cinco pontos diferentes (Erradicação do Trabalho Infantil, Violência Digital / CiberBullyng, 

Comunidades Tradicionais, Crianças e Adolescentes em Situação de Rua, Cça e Adolescente em situação de 

Acampamentos, Assentamentos e/ou Deslocamento), num total de R$14.530.00,00 
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Parecer da Câmara: Aprovado a proposta. 

Parecer do CEDCA: acompanha o parecer da Câmara. Item 4.35 do FIA. 

 

1.7 – Edital de fortalecimento dos CMDCAs 

Resumo: Valor deliberado desse edital: R$3.896.200,00 para contemplar os 399 municípios, com valor dividido por 

porte dos municípios, para fortalecimento dos CMDCA’s.  

Parecer da Câmara : Aprovado com sugestão de edital para repasse na forma de incentivo financeiro para custeio de 

ações de mobilização e capacitação de conselheiros e de apoio técnico do CMDCA segundo suas especificidades 

(retirando a proposta de recursos para capital/investimento) 

Parecer do CEDCA : acompanha o parecer da Câmara. Item 4.36 do FIA. 

 

1.8  . Edital de obras – Deliberação 096/2016 

Resumo: Àrea técnica da CPCA apresenta sobre Deliberação 096/2016 que havia definido R$18milhões para 

ampliação, reforma ou construção, e impossibilidade de aplicar essa deliberação. Proposta de uma nova deliberação 

para chamamento público, de até R$10 milhões, para organizações da sociedade civil, visando Fortalecimento da Rede 

Socioassistencial com financiamento para reparos, de até R$50mil. 

Parecer da Câmara : Aprovado o mérito, com sugestão de ampliar o valor para até R$75mil, sem limitar o número de 

OCSs participantes até o total de R$10milhões. 

Parecer do CEDCA : Aprovado o parecer da Câmara, permanecendo o recurso de R$ 8.000.000,00 (oito milhões 

de reais) na linha originária. 

 

1.9 – Edital Indígena e Comunidades Tradiconais 

Resumo: Há R$ 3milhões deliberados para atendimento de crianças e adolescentes de população indígena e 

comunidades tradicionais. Áreas técnicas da SEJUF fizeram reunião com representantes da FUNAI, do movimento 

negro e antropólogo, e levantaram necessidade de um diagnóstico da situação de vulnerabilidade desse público no 

Paraná. Há reunião prevista para dia 06/11 para maiores informações e construção de uma proposta de um edital para 

atender essa demanda.    

Parecer da Câmara : Sugere a realização de oficina de  trabalho no dia 06/11 convidando estudiosos e outros 

segmentos representativos envolvidos no tema, como SESA, SEED, universidades, entre outros. 

Parecer do CEDCA : Aprovado o parecer da Câmara.  

 

1.10 – Edital PCD 

Resumo: Incluído na pauta na Câmara. Projeto ‘Parque Acessível’ para o Banco de Projetos, proposto pela área técnica 

do Deptº de Políticas da Pessoa com Deficiência, com objetivo de potencializar a acessibilidade, promover a 

inclusão, o acesso ao lazer e sensibilizar a sociedade, garantindo os direitos fundamentais, incluindo o 

direito ao lazer, às crianças com deficiência. Implantação de um Parque adaptado nos municípios (Kit com 

três brinquedos acessíveis e adaptados). Cada kit soma R$12.807,00 , para atender 50 municípios definidos 

por critérios técnicos, o projeto prevê R$900mil (necessidade de captação R$1.100.000,00) 

Parecer da Câmara: Aprovado 

Parecer do CEDCA: aprovado o parecer da Câmara. Aprovado na Câmara do FIA. 
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