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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: O Conselheiro Rodrigo Bonfim, participou representando o CEDCA na reunião do Comitê Interinstitucional do 

Plano Decenal, realizada em 25 de julho. Nessa reunião pactuou-se o calendário de reuniões ate o mês de dezembro, 

foi reforçado o uso do instrumental, bem como o prazo para o preenchimento do mesmo, e ficou acordado que para as 

ações referentes ao ano de 2019 será realizado o monitoramento mensal das ações. Na reunião agendada para o dia 

13/08 apenas os representantes da SESA, SESP e SEJUF participaram, o comitê ira oficiar as secretarias faltantes para 

uma nova reunião. 

Parecer da Câmara: ciente e realizado o monitoramento das ações do CEDCA no instrumental. 

Parecer do CEDCA: ciente. 

Parecer do CEDCA sobre o instrumental: ciente. 

 

Ação: Apoiar campanhas de educação e prevenção a fim de diminuir a mortalidade de crianças e adolescentes 

decorrente de acidentes de trânsito.  

Parecer do CEDCA: 

 

Ação: Estabelecer parceria com Conselhos de Educação para monitorar o cumprimento da lei.  

Parecer do CEDCA: 

 

Ação: Fomentar a realização de reuniões ampliadas bianuais do CEDCA com os Conselhos Municipais.  

Parecer do CEDCA: 
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Ação: Desenvolver campanhas que fomentem o reconhecimento de crianças e adolescentes como sujeitos de direitos 

e, portanto, agentes de participação nas diversas esferas da vida social. Exemplo: em casa, na escola, nas instituições, 

na comunidade, nos espaços políticos, etc.  

Parecer do CEDCA: 

 

Ação: Desenvolver estratégias para elaboração do Orçamento Criança e Adolescente (OCA) no Estado do Paraná.  

Parecer do CEDCA: 

 

Ação: Fomentar a participação de adolescentes na elaboração e monitoramento das peças orçamentárias.  

Parecer do CEDCA: 

 

 

1.2  Convivência Familiar e Comunitária (pauta permanente) 

Parecer da  Câmara :  

Parecer do CEDCA: 

 

1.3  Avaliação do Projeto Agentes de leitura 

Resumo: A Secretaria de Estado da Cultura, solicita uma avaliação do Projeto Agentes de Leitura. 

Parecer da Câmara: Representantes da Biblioteca Pública  apresentaram as adequações solicitadas pela câmara ao  

projeto Agentes de Leitura, cujo objetivo é capacitar 500 agentes de leitura em 200 municípios do Estado. Esta Câmara 

aprova o mérito, tendo em vista que as alterações foram contempladas. 

Parecer do CEDCA: Aprovado o parecer da Câmara. 

 

1.4  Projeto de Prevenção ao abandono Escolar 

Resumo: Representantes  da SEED apresentaram o projeto ''Ampliando as oportunidades de desenvolvimento 

cognitivo e social”, para combater a reprovação por frequência e o abandono escolar. O projeto prevê o atendimento a 

89 municípios, sendo uma unidade escolar por município, atendendo 20 alunos com foco na aprendizagem educacional. 

Parecer da Câmara: A Câmara orientou acerca da verificação dos requisitos exigidos pelo CEDCA  para apresentação 

do projeto e complementação necessária, visto que a proposta apresentada tratava-se de banco de projetos e o 

orçamento não estava detalhado. 

Parecer do CEDCA: Aprovado o parecer da Câmara. 

 

1.5  Obras de recuperação do Cense Curitiba 

Resumo: Parecer da Câmara: 

Parecer do CEDCA: retirado de pauta. 

 

1.6 – Solicitação de parecer  sobre os editais. 

Parecer da  Câmara : Oficiar a SEJUF/DPCA indagando sobre a elaboração dos editais correspondentes as 

linhas deliberadas no plano de ação do FIA, indicando os Departamentos e os responsáveis. 

Parecer do CEDCA: Aprovado o parecer da Câmara. 

 

1.7 CMDCA Londrina ofício 147/2019 - solicitação de registro de parceria de organizações para execução de 

programa de aprendizagem. 

Parecer da  Câmara : Pedido de vistas do Conselheiro Renann. 

Parecer do CEDCA: aprovado o pedido de vistas. 
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1.8 Erastinho – apresentação de projeto para inclusão no banco de projetos. 

Parecer da  Câmara : A Câmara orientou acerca da verificação dos requisitos legais e dos exigidos pelo CEDCA  para 

apresentação do projeto e complementação necessária, voltando o projeto a  Câmara em momento posterior. 

Parecer do CEDCA: Aprovado o parecer da Câmara. 

 

1.9  Clube Escolar- O representante  da SEED ( Esporte) apresentou o projeto “Clube Escolar”, cujo objetivo e a 

abertura das Escolas nos finais de semana com o objetivo de propiciar a pratica de esportes integrada a atividades de 

laser, conscientização, cidadania e prevenção as violências.. 

Parecer da  Câmara : A Câmara orientou acerca da verificação dos requisitos legais e dos exigidos pelo CEDCA  para 

apresentação do projeto e complementação necessária, voltando o projeto a  Câmara em momento posterior. 

Parecer do CEDCA: Aprovado o parecer da Câmara. 

 


