
DELIBERAÇÃO Nº 068/2013  – CEDCA/PR 

Considerando:

O saldo disponível e as ações previstas na Deliberação 048/2012;

Os recursos deliberados para o “Fortalecimento da rede de atenção à criança e adolescente 
vítima de violência” no Plano de Ação 2013 (Deliberação 097/2012);

A importância da previsão e execução de ações de enfrentamento às violências, efetivando 
e  fortalecendo  o  Plano  Estadual  de  Enfrentamento  às  Violências  contra  Crianças  e 
Adolescentes;

O planejamento aprovado pela Comissão Estadual Interinstitucional de Enfrentamento às 
Violências  contra  Crianças e  Adolescentes  para  execução pela  Secretaria de Estado da 
Família e Desenvolvimento Social:

O  Conselho  Estadual  dos  Direitos  da  Criança  e  do  Adolescente  –  CEDCA/PR,  reunido 
ordinariamente em 26 de julho de 2013

DELIBEROU

Art.  1º  -  Pela  aprovação  de  recursos  no  valor  de  R$  4.726.000,00 (quatro  milhões 
setecentos e vinte seis mil reais) para execução nos anos de 2013 e 2014, conforme Anexo I 
da presente Deliberação.

Art. 2º – Fica revogada a Deliberação 048/2012.

Art. 3º - A presente Deliberação entrará em vigor na data de sua publicação.

PUBLIQUE-SE.

Curitiba, 26 de julho de 2013.

Márcia Tavares dos Santos 
Presidente do Conselho Estadual

dos Direitos da Criança e do Adolescente 
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ANEXO I

Ações e Valores para execução nos anos de 2013 e 2014 referentes ao 
enfrentamento às violências contra crianças e adolescentes.

Objetivo Ação Valor Origem do 
Recurso

Ampliar o potencial 
mobilizador da 
campanha Viva a 
Infância;

Confecção  de  novos  mockups 
(cenários  gigantes)  para 
sensibilização da sociedade;

R$ 35.000,00 Deliberação 
097/2012

Publicação de cartilhas técnicas e 
mídia em TV e cinema.

R$ 856.000,00 Deliberação 
048/2012

Contratação  de  serviços  para 
apoio  em  eventos  da  campanha 
(quiosques,  monitores, 
panfletagem, etc.).

R$ 100.000,00
Deliberação 

048/2012

Fortalecer as ações das 
Comissões de 
enfrentamento às 
violências contra 
crianças e 
adolescentes;

Realização  de  02  Fóruns  de 
fortalecimento  das  Comissões 
Regionais e avaliação dos  Planos 
de Enfrentamento às Violências;

R$ 180.000,00
Deliberação 

048/2012

Viabilização  da  participação  de 
representante  da  Comissão 
Estadual  em  reuniões  das 
Comissões  Regionais  e  de 
representantes  das  Comissões 
Regionais  em  reuniões  da 
Comissão  Estadual  (passagens, 
hospedagens e alimentação).

R$ 140.000,00
Deliberação 

048/2012

Publicação de novas  unidades do 
Plano Estadual revisado;

R$ 200.000,00
Deliberação 

048/2012
Aquisição de soluções multimídia 
para  uso  nas  ações  de 
enfrentamento às violências.

R$ 21.000,00
Deliberação 

097/2012

Estruturar ações de 
combate e prevenção 
às violações dos 
direitos de crianças e 
adolescentes durante a 
Copa do Mundo de 
Futebol 2014;

Realização  de  atividades 
previstas  na  Agenda  de 
Convergência  da  Secretaria 
Nacional  de  Promoção  dos 
Direitos  de  Crianças  e 
Adolescentes;

R$ 1.500.000,00
Deliberação 

097/2012

Publicação  de  material  técnico 
para  divulgação  da  legislação 
atinente  ao  trabalho  de 

R$ 1.000.000,00 Deliberação 
097/2012
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adolescentes  e  à  exploração 
sexual infantil;

Realização  de  eventos  públicos 
para ouvir e integrar a Sociedade 
Civil no enfrentamento à violação 
de direitos;

R$ 32.000,00
Deliberação 

097/2012

Fomentar o 
protagonismo juvenil e 
valorizar as 
manifestações 
artísticas de 
adolescentes;

Realização  de  formação  de 
adolescentes  articuladores  na 
perspectiva  de  elaboração  de 
políticas  públicas  de 
enfrentamento  às  violências, 
mediante aprovação de projeto;

R$ 250.000,00
Deliberação 

048/2012

Realização  de  concurso  de 
manifestações  culturais  e 
artísticas  sobre  as  violências 
contra  crianças  e  adolescentes, 
incluindo:  realização  da 
cerimônia  de  premiação, 
transporte,  hospedagens, 
alimentação  e  demais  despesas 
relativas  ao  evento,  mediante 
aprovação de projeto.

R$ 94.000,00
Deliberação 

097/2012

Fomentar a ação da 
mídia no enfrentamento 
às violências contra 
crianças e 
adolescentes.

Ação  de  reconhecimento  de 
produções  jornalísticas  sobre  a 
violência  contra  crianças  e 
adolescentes,  mediante 
aprovação de projeto;

R$ 68.000,00
Deliberação 

097/2012

Realização  de  Fórum  para 
qualificar  e  sensibilizar  os 
profissionais da mídia na atuação 
durante  a  Copa  do  Mundo  com 
foco na prevenção às violações de 
direitos.

R$ 250.000,00
Deliberação 

097/2012

Valor total dos Recursos: R$ 4.726.000,00
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