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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: Conforme relato dos Conselheiros que participam do Comitê Interinstitucional  de monitoramento do Plano

Decenal, devido à falta de quórum da reunião do dia 13 de agosto, foi realizada uma reunião extraordinária no dia 23 de

agosto,  porém compareceram  apenas  representantes  da  SESA,  SEJUF e  SEFA.  Na  reunião  de  setembro  foram

retomados os encaminhamentos de 25 de julho e mantido o calendário de reuniões mensais para 2019. Foi destacada a

necessidade de recuperar a entrega do monitoramento de 2017 e 2018 e de regularizar o acompanhamento das ações

de 2019 a fim de criar condições de realizar o monitoramento de 2019 em fevereiro de 2020.

Foi realizada a reunião ampliada e descentralizada em Foz do Iguaçu, nos dias 19 e 20 de Setembro, conforme prevista

no plano decenal e no regimento do Conselho.

Parecer da Câmara: Ciente.

Parecer do CEDCA: CIENTE.

1.2 Convivência Familiar e Comunitária (pauta permanente)

Resumo:

Parecer da Câmara : SEM PAUTA

Parecer do CEDCA:

1.3 Ofício 232/2019 do CMDCA de Cascavel

Resumo:  O  DEASE,  representado  pelo  Coronel  Pancotti,  apresentou  resposta  ao  ofício  que  solicita

providências do CEDCA/PR sobre a situação do atendimento do CENSE I e II e semiliberdade no Município de
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Cascavel.

Parecer da Câmara :  Extraordinariamente acolhemos a pauta que seria da Câmara de garantias de Direitos.

1- Encaminhar o ofício ao CMDCA de Cascavel, direcionando a resposta produzida pelo DEASE, ofício

140/2019

2- Solicitar ao DEASE/SEJUF providências para permitir o acesso dos Conselheiros do CEDCA ao sistema

BI da Socioeducação, com perfil para consulta, apenas.

3- Solicitar à Secretaria Executiva o formulário de visitas aos CENSEs, para encaminhamento e ciência

dos Conselheiros.

4- Encaminhar instrumental ao DEASE para análise e resposta se os quesitos do documento estão sendo

monitorados regularmente e atendem à realidade atual.

Parecer do CEDCA : aprovado o parecer da câmara.

1.4 Ofício 03/2019 de Bela Vista do Paraíso

Resumo: Solicita a atenção e análise do ofício 03/2019, no qual solicita a parceria dos órgãos estaduais para o

financiamento do serviço de Acolhimento Familiar.

Parecer da Câmara: Encaminhar ao DPSE para resposta considerando o edital pertinente.

Parecer do CEDCA: aprovado o parecer da câmara.

1.5 Ofício 218/2019 de Londrina

Resumo: Vem em resposta ao Ofício 194/2019 do CEDCA/PR, para informar as providências tomadas quanto a

construção da unidade do Conselho Tutelar

Parecer da Câmara: Considerando que o Município de Londrina atendeu o deliberado em plenária de março pelo

CEDCA, quanto aos novos prazos para manifestação de adequação e juntada de documentos, fica mantida a previsão

de recursos conforme deliberação anterior.  

Parecer do CEDCA: aprovado o parecer da câmara.

1.6   E-MAIL da FAS Curitiba

Resumo: Encaminha resposta ao Ofício 192/2019 do CEDCA/PR, sobre a construção da Casa do Conselho

Tutelar de Curitiba

Parecer da Câmara: Considerando que o Município  de Curitiba atendeu o deliberado em plenária  de março pelo

CEDCA, quanto aos novos prazos para manifestação de adequação e juntada de documentos, fica mantida a previsão

de recursos conforme deliberação anterior.  

Parecer do CEDCA : aprovado o parecer da câmara.

1.7 Protocolado 15 120 151-2 do Instituto Brasileiro de Transformação Social

Resumo:  Reapresentado o Projeto “Habilidades Sociais para Adolescentes” – HASA – para  aprovação do

Plano de Trabalho e Plano de Aplicação , relativo ao resgate de recursos, conforme ajustes alinhados entre a

Organização e a SEJUF.

Parecer da Câmara : Aprovado o mérito, com abstenção do Conselheiro Renann.

Parecer do CEDCA : aprovado o parecer da câmara.

1.8  Protocolado 15.907.296-7 do Centro de Educação João Paulo II.

 Protocolado em Pen Drive, Banco de Projetos,  para análise e aprovação.

Resumo: Considerando as adequações realizadas no projeto incluindo o ajuste das  atividades de educação formal em favor

das atividades complementares; identificação  das despesas referentes aos profissionais exclusivos ao projeto em questão;

adequação da equipe técnica e o atendimento em relação às crianças de no mínimo 3 municípios,  o projeto passou pela

tramitação regular e análise das áreas responsáveis.
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Parecer da Câmara : Favorável

Parecer do CEDCA : Aprovado no mérito a inclusão do projeto no banco de projetos.

1.9 Projeto Clube Escolar

Resumo:  Retirado de pauta

Parecer da Câmara :

Parecer do CEDCA :

1.10 DEASE – reforma e melhoria das instalações físicas do CENSE de Foz de Iguaçu

Resumo:  O DEASE em conjunto com o CENSE de Foz do Iguaçu, apresentou a necessidade de obras no

CENSE de Foz para atender as solicitações exigidas em ações civis públicas: Vigilância Sanitária, Corpo de

Bombeiros, entre outros.

Parecer da Câmara : Esta câmara entende a necessidade e aprova o mérito do projeto. Sabendo que não há

previsão de linha no FIA, sugere que seja discutido em plenária a realocação de recursos sem previsão de

execução em 2020. 

Parecer do CEDCA : aprovado o mérito, sendo que a realocação dos recursos será discutida em momento

posterior, na Câmara do FIA.

1.11  Pedido  de  informações  sobre  atraso  no  pagamento  das  Bolsas  dos  Adolescentes  que  desenvolvem

projetos nos Centros da Juventude.

Resumo:  Retirado de pauta

Parecer da Câmara :

Parecer do CEDCA :
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