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Câmara  Setorial  de  Capacitação,  Mobilização  e  Articulação  (Apoio  técnico:  Juliana
Sabbag) Sala de reuniões/ coordenação da criança e do adolescente – 5º andar, ala A.

3.1 – Comitê Gestor do SIPIA WEB (pauta permanente);

3.1 A técnica Juliana Müller Sabbag, que é a Coordenadora Estadual do SIPIA, relatou que
que  foram  realizadas  três  capacitações  macrorregionais  do  SIPIA,  para  discutir  as
possibilidades de implementação do novo SIPIA no Estado do Paraná, ministradas pelo
Coordenador Nacional do SIPIA, Sr Antônio Cláudio.

29 e 30 de outubro em Santa Terezinha do Itaipu 
05 e 06 de novembro em Curitiba
12 e 13 de novembro em Cascavel

Mais uma vez  o Estado do Paraná foi parabenizado de público pelo trabalho que executa
e por conta dos resultados que tem apresentado. 
A Coordenadora Estadual explicou que no momento a demanda maior é por Capacitação
no  formato  de  dois  dias,  capacitando  técnicos  dos  municípios  para  que  atuem  no
assessoramento dos Conselheiros Tutelares. A previsão é que estas Capacitações se
repliquem durante o ano de 2020 nas demais Regionais.



Parecer da Câmara: Ciente.

Parecer do CEDCA: ciente.

3.2 – Escola de Conselhos (pauta permanente);

A técnica Juliana informou que haverá uma reunião com os representantes das IEES e a
SEJUF  amanhã,  dia  22/11/2019,  para  alinhar  os  próximos  encaminhamentos
administrativos para formalização da Escola de Conselhos. 

Parecer da Câmara:  Ciente. A Câmara de Capacitação solicita que se envie os ofícios
para indicação de representantes (titular e suplente) para o novo Comitê Gestor da Escola
de Conselhos, com a data de retorno das respostas até 13 de dezembro, exceto as IEES
que já fizeram as indicações de seus representantes.

Parecer do CEDCA: aprovado o parecer da câmara.

3.2.1 – Ofício 157/2019 do CAOP da Criança,  Adolescente e Educação – Solicita
inclusão de conteúdo na capacitação do programa “Escola de Conselhos”.
O MPPR solicitou, através do ofício, a inclusão da temática do combate ao trabalho
infantil nas capacitações da Escola de Conselhos do Estado.

Parecer da Câmara:  Ciente. Encaminhar a solicitação do MPPR para as coordenações
das Universidades Estaduais para que o conteúdo seja inserido. 

Parecer do CEDCA: aprovado o parecer da câmara.

3.3 – Pauta conjunta com a Câmara de Capacitação, para tratar do ponto 2.1.3 da
Pauta  da  Câmara  de  Capacitação  da  Reunião  de  Julho/2019  do  CEDCA (Ofício
007/2019 da Comissão Regional de Enfrentamento às Violências Contra Crianças e
Adolescentes de Francisco Beltrão, solicitando informação de como pode acessar
recursos do FIA para capacitação e implementação da Lei 13.431/2017)

Parecer  da  Câmara:  Esta  solicitação  já  foi  respondida.  Caso  não  tenha  sido
encaminhado o  ofício,  favor  informar  que não há linha de cofinanciamento  aberta  no
momento, mas é possível articular com a FORTIS que tem como uma das suas ações
estratégicas potencializar a implementação da lei 13.431/2017.

Parecer do CEDCA: aprovado o parecer da câmara.

3.4  –  Ofício  22/2019  do  Município  de  Coronel  Vivida  -  Solicita  capacitação  de
conselheiros tutelares.

Parecer da Câmara: Não havia essa documentação na pasta.

Parecer do CEDCA: ciente. Retorna para pauta de dezembro.

3.5 – Proposta de Deliberação para Deslocamento do SIPIA;



Parecer da Câmara: Retirado de pauta, já deliberado em outubro de 2019.

Parecer do CEDCA: Ciente

3.6  –  SEED:  Apresentação do Projeto “Cursos para  facilitadores de Círculos de
Construção de Paz – Práticas Restaurativas” por Rosi e Delvana (SEED-DEDIDH)
(pauta da conselheira Rosineide)

Parecer da Câmara: Foi apresentado o projeto com o objetivo de promover a melhoria do
clima escolar, por meio do curso de facilitadores do círculo de construção de paz, a fim de
desenvolver a cultura da paz e da não violência,  possibilitando um espaço de melhor
convivência,  empatia,  respeito,  colaborando  com  o  processo  de  aprendizagem  dos
estudantes.  O  projeto  prevê  a  capacitação  de  1344  profissionais  da  educação,  320
unidades de ensino estadual e média de 24 mil estudantes. O valor estimado da proposta
é de R$1.180.400,00. Aprovado o mérito, com os ajustes indicados na reunião conjunta
entre as Câmaras de Capacitação e de Políticas Públicas.  Abstenção da Conselheira
Rosineide Frez.

Parecer do CEDCA: aprovado o parecer da Câmara.

3.7 – Inclusão de pauta – Ações de fortalecimento do CEDCA nas regiões.

Parecer  da  Câmara:  A Câmara  propõe  uma  reunião  extraordinária  da  Câmara  de
Capacitação na quarta feira, 04 de dezembro, 09hs, para formular uma proposta de Ações
e Fóruns Regionais (eventos) visando fortalecer os Conselhos Municipais de Direitos da
Criança e do Adolescente. Também será pauta uma proposta de Evento alusivo aos 30
anos  do  ECA  para  reunião  descentralizada  do  CEDCA.  A  Câmara  solicita  que  a
Conselheira Suzian compareça para contribuir na discussão.

Parecer do CEDCA: aprovado o parecer da câmara.

3.8 - Inclusão de pauta – SEED – Apresentação do projeto “Prevenção de Álcool e
outras drogas” - em parceria com a Câmara de Políticas Públicas

Parecer da Câmara:  Foi apresentado projeto em parceria com a SEED, SESA, SEJUF,
MP/PR,  que  tem  por  objetivo  a  implementação  de  estratégias  de  prevenção  para
adolescentes no ambiente escolar, enfatizando o desenvolvimento do projeto de vida e
promoção do protagonismo juvenil.  O projeto será executado em duas etapas, sendo:
Roda de Conversa; Projeto de Vida. Tem como meta atingir 590 facilitadores/formadores,
320 Unidades de Ensino Estaduais, 6.400 estudantes na faixa de 13 a 17 anos (do nono
ano  ao  Ensino  Médio).  O  projeto  tem  previsão  orçamentária  de  R$  2.410.160,00.  A
Câmara  aprovou  o  mérito,  com  os  ajustes  indicados  na  reunião  conjunta  entre  as
Câmaras  de  Capacitação  e  de  Políticas  Públicas,  com  a  abstenção  da  Conselheira
Rosineide Frez.

Parecer do CEDCA: aprovado o mérito, nos moldes do parecer da Câmara do FIA, por
12 votos favoráveis a aprovação e 4 quatro votos favoráveis a diligência.
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