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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: Não houve atualização da execução das ações contidas no instrumental do plano decenal referentes ao 

periodo do último mês. O Conselheiro Rodrigo Bonfim, participou de 2 reuniões do Comitê Interinstitucional do Plano 

Decenal. Relatou que houve um alinhamento entre os participantes sobre a dinâmica do Plano Decenal e o cronograma 

de elaboração do PPA. Os representantes ficaram responsáveis por verificar que as ações do Plano Decenal estarão 

previstas no PPA e outras peças orçamentárias. As planilhas do PPA de cada Secretaria serão entregues ao 

Planejamento até dia 14/06. O Comitê Interinstitucional agendou sua próxima reunião para o dia 12 de julho. Observado 

que o cronograma do Plano Decenal previa para o ano de 2018 o Monitoramento e Avaliação com ajustes, inclusões e 

exclusões de ações, o qual não foi executado, acarretando a necessidade de esforço concentrado para recuperar o 

andamento do processo.  

Feito relato referente a audiência pública da Alep sobre acidentes na infância para o CEDCA. 

Parecer da Câmara: Solicitar ao Comitê Interinstitucional o relato atualizado para a próxima reunião do CEDCA, em 18 

de julho, incluindo informações sobre a formalização de indicação de representantes, a atualização do Decreto de 

composição do Comitê, sobre a periodicidade de reuniões, bem como informações sobre o plano de ação para 

atualização do Monitoramento e Avaliação do Plano Decenal referente a 2017 e 2018. 

Enviar material referente a audiência pública da Alep sobre acidentes na infância para o CEDCA. 

Recomendar à Secretaria executiva, que salve o arquivo do instrumental de acompanhamento do Plano Decenal, 

atualizado em plenária , na rede da SEJUF afim de garantir acesso de todos os Conselheiros à esta versão e garantia 

de back up regular. 
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Parecer do CEDCA: Aprovado o parecer da Câmara. Quanto ao item da campanha de acidentes no trânsito 

oficiar ao DETRAN para que encaminhe os materiais e solicitando uma reunião com o Conselho, tendo como 

representantes Coronel Pancotti e a técnica Juliana Sabbag. 

 

1.2 Convivência Familiar e Comunitária (pauta permanente) 

Parecer da Câmara 

Parecer do CEDCA: 

 

1.2.1 Protocolado 15.719.037-7 

O CEDCA pede informações sobre a situação em Guarapuava, onde adultos estão acolhidos com crianças.  

Parecer da Câmara: Transferido para a pauta de Garantia de Direitos. 

Parecer do CEDCA:  

 

1.2.2  - Protocolado 14.924.611-8 

Retirada compulsória de crianças a adolescentes de mães em situação de rua 

Parecer da Câmara: Transferido para a pauta de Garantia de Direitos 

Parecer do CEDCA:  

 

1.3 - Aquisição de equipamento de Biometria para confecção de RG. 

Parecer da Câmara: Retirado de Pauta 

Parecer do CEDCA:  

 

1.4 – Curso e qualificação Profissional básica nas unidades sócioeducativas. 

Resumo: Realizada a apresentação  do protocolado 15.828.043-4, que solicita aprovação do plano de trabalho – 

projeto técnico e plano de aplicação, referente a oferta dos cursos de qualificação profissional básica nas 

unidades sócioeducativas. O projeto de qualificação profissional básica para a adolescentes em cumprimento 

de medidas sócioeducativas , será implementado em 16 centros de sócioeducação e internação e em 9 casas de 

semi liberdade no Estado do Paraná. Serão ofertadas 404 turmas atendendo aproximadamente 995 

adolescentes em 12 meses. Para a efetivação dos procedimentos administrativos  , visando a continuidade 

desta ação nas unidades, foi solicitado autorização para utilização do saldo referente a Deliberação 012 de 2019 

CEDCA/PR, no valor de R$ 2.136.234,98 (dois milhões, cento e trinta e seis mil, duzentos e trinta e quatro reais e 

noventa e oito centavos) solicitando complementação de recursos financeiros do FIA, no valor de 

R$ 1.863.765,02 ( um milhão, oitocentos e sessenta tres mil, setecentos e sessenta e cinco reais e dois centavos) 

Parecer da Câmara: Aprovado o projeto, com as recomendações de que constem no edital de procedimento licitatório a 

necessidade de que a empresa contratada forneça laudo técnico circunstanciado de acordo com artigo 2º parágrafo 1º 

inciso II, do decreto 6481 de 2008 e, realize orientação para o gerenciamento de riscos que serão monitorados pela 

coordenação local da empresa.     

Parecer do CEDCA: Aprovado o parecer da Câmara. 

 

1.5 - Ofício 113/019 do CMDCA de São José dos Pinhais, pedindo orientação quanto ao assessoramento jurídico 

do Conselho. 

Resumo: O presidente do CMDCA de São José dos Pinhais, encaminhou ofício solicitando informações se é 

necessário e/ou possível a contratação de assessoria jurídica aos Conselhos Municipais para análise de 

processos administrativos de conduta de Conselheiros Tutelares, utilizando os recursos do FMDCA/SJP, ou se 

esta deve ser disponibilizada pela própria Prefeitura Municipal. 

Parecer da Câmara: Encaminhar orientação 04/2019 CEDCA/PR. Sugere-se a aprovação de novo fluxo para respostas 
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de ofícios de questionamentos já consolidados em orientações emanadas pelo CEDCA/PR. O novo fluxo consiste 

encaminhamento dos ofícios pela Secretaria executiva, aos presidentes das Câmaras, para qual o assunto seria 

pautado, para que o mesmo se manifeste quanto ao encaminhamento. 

Parecer do CEDCA: Aprovado o parecer da Câmara. 

 

1.6 -Protocolado 15.625.311-1. , 

Resumo: A casa Lar Arcanjo Gabriel, do município de Irati, pede a instalação de câmeras de monitoramento nas suas 

áreas internas e externas. 

Parecer da Câmara: Transferido para a pauta de Garantia de Direitos 

Parecer do CEDCA:  

 

1.7 -Ofício 235/2019 da promotoria de Justiça de Curiuva 

Resumo: Solicitação do Ministério Público, por meio da Promotoria de Justiça, a intercessão do CEDCA para evitar 

evasão escolar no Colégio Estadual de Sapopema. 

Parecer da Câmara: Sugere-se que seja encaminhado para o CAOPCAE e SEED Paraná para providências. 

Parecer do CEDCA: Aprovado o parecer da Câmara. 

 

1.8- Secretaria de Estado da Cultura- Projeto agente de leitura – para análise e aprovação 

Parecer da Câmara: Retirado de Pauta 

Parecer do CEDCA:  

 

1.9 -CPCA/SEJUF Projeto apoio e fortalecimento dos CMDCAs 

Resumo: A CPCA apresentou uma minuta de deliberação que estabelece a necessidade de apoio em 

instrumentalização técnica e melhoria das estruturas para o exercício dos CMDCAs. Incluindo repasse de 

recursos que viabilizem e fortaleçam a participação social. 

Parecer da Câmara: Analisada a minuta, a Câmara entende que é preciso aprofundar a discussão e pautar na  reunião 

de julho. 

Parecer do CEDCA: Aprovado o parecer da Câmara. 

 


