
1ª REUNIÃO TÉCNICA ONLINE
– AÇÃO 7 PACTO INFÂNCIA

Data: 04.09.2020(Segunda

Pauta: 1- Análise das Ocorrências de Crimes contra Crianças e Adolescentes 
Trim 2019 e 2020; 2- Averiguação das Categorias de Análise de SI de Registro de 
Ocorrências de Crimes contra crianças no PR
desenvolvimento do SI Integ

Canal da Reunião: Plataforma

Moderação: Felipe Hayashi

Público-Alvo: Responsáveis técnicos
Segura/Comitê Protetivo TJ

Participantes:  
SEJUF (Felipe Hayashi, Cineiva Tono, Jacqueline
SESP PM (Maj. João Batista Tsuruda Amaral, Cap. Cláudio Todisco Silveira);
TJPR  (Gesler Luiz Budel - 
CELEPAR (Manoel Leal) ; 
SIPIA (Antônio Silva); 
DPCA (Ava Moreira de Lima);
 
Conteúdo: 
SESP PM - Maj. João Batista Tsuruda Amaral, Cap. Cláudio Todisco Silveira: 
Apresentação do painel 

- Possível seleção de datas, ano e mês para realizar a busca;
- Registros de 201
- Fonte dos registro criminal é o  Boletim de Ocorrência Unificado
- Campo total de envolvidos traz os números somados de vítimas, 

autores, noticiante e outros envolvidos;
- O total de denúncias do disque 181 está relacionado ao mês que a 

denúncia foi feita;
- O Painel especifica os tipos de violência e o quantitativo geral; 
- Possibilidade de escolher a cidade a se visualizar os números;
- Separação entre sexo e faixa etária: criança ou adolescente
- Traz dados de local onde a violência foi praticada: em casa

entre parte interna ou externa da residência 
estes ambientes), rua, etc;

                                        

ONLINE – SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO
INFÂNCIA SEGURA + COMITÊ PROTETIVO

04.09.2020(Segunda-feira, 09h00 às 11h17)  

Análise das Ocorrências de Crimes contra Crianças e Adolescentes 
Averiguação das Categorias de Análise de SI de Registro de 

Ocorrências de Crimes contra crianças no PR; 3- Definição de parâmetros para 
desenvolvimento do SI Integrado.   

Plataforma Google Meet -https://meet.google.com/gat

Hayashi (SEJUF/DEJU).  

Responsáveis técnicos e Representantes da Força
TJ-PR.   

Cineiva Tono, Jacqueline Monteiro);   
(Maj. João Batista Tsuruda Amaral, Cap. Cláudio Todisco Silveira);

 COSIJ);     
 

DPCA (Ava Moreira de Lima); 

Maj. João Batista Tsuruda Amaral, Cap. Cláudio Todisco Silveira: 

Possível seleção de datas, ano e mês para realizar a busca;
Registros de 2016 a 2020; 
Fonte dos registro criminal é o  Boletim de Ocorrência Unificado
Campo total de envolvidos traz os números somados de vítimas, 
autores, noticiante e outros envolvidos; 
O total de denúncias do disque 181 está relacionado ao mês que a 

feita; 
O Painel especifica os tipos de violência e o quantitativo geral; 
Possibilidade de escolher a cidade a se visualizar os números;
Separação entre sexo e faixa etária: criança ou adolescente
Traz dados de local onde a violência foi praticada: em casa
entre parte interna ou externa da residência - possibilidade de unificar 
estes ambientes), rua, etc; 

 

MONITORAMENTO 
PROTETIVO TJ/PR   

Análise das Ocorrências de Crimes contra Crianças e Adolescentes – 1º 
Averiguação das Categorias de Análise de SI de Registro de 

Definição de parâmetros para 

https://meet.google.com/gat-anwx-bnd  

Força Tarefa Infância 

(Maj. João Batista Tsuruda Amaral, Cap. Cláudio Todisco Silveira);  

Maj. João Batista Tsuruda Amaral, Cap. Cláudio Todisco Silveira: 

Possível seleção de datas, ano e mês para realizar a busca; 

Fonte dos registro criminal é o  Boletim de Ocorrência Unificado 
Campo total de envolvidos traz os números somados de vítimas, 

O total de denúncias do disque 181 está relacionado ao mês que a 

O Painel especifica os tipos de violência e o quantitativo geral;  
Possibilidade de escolher a cidade a se visualizar os números; 
Separação entre sexo e faixa etária: criança ou adolescente 
Traz dados de local onde a violência foi praticada: em casa(separação 

possibilidade de unificar 



- Possibilidade de pesquisar por residência ou meio externo
- Inquéritos instalados: todo

nesse primeiro momento com forma de tornar melhor a compreensão 
do painel, futuramente adicionar para comparação das denúncias que 
viraram inquérito e os registros de condenação);

- Possibilidade de fazer busca po
as da SESA; 

- Busca por idade: crianças até 11 anos
- Acréscimo no painel para possibilitar a comparação mês a mês;
- Traz registro de bo feitos de todas as formas: policia, denuncia 

anonima, própria vítima;
- Possibilidade de

SEED separadamente para um melhor monitoramento

Dr. Felipe Hayashi: Estudar possibilidade de monitorar o que entra pelo conselho 
tutelar e o disque 100. Evoluir parte jurídica documental.
SIPIA - Antônio Silva: 
frequência de atualização?
SESP PM - Maj. João Batista Tsuruda Amaral, Cap. Cláudio Todisco Silveira:
Acesso com login para os parceiros pela internet. Para divulgar para população 
necessária uma maior análise
CELEPAR - Manoel Leal:
relação aos BOs abertos; Para abrir consulta a população teria a dificuldade em 
explicar por que alguns BOs não se tornam inquéritos.
Dr. Felipe Hayashi: Pensar e
se relaciona com a violência contra criança. 
CELEPAR - Manoel Leal:
melhor os dados e clarificar eles para os futuros leitores. Classificação do tipo do 
crime é jurídica, necessário deixar mais didática e obvia. Apenas acrescentar abas, 
os dados não irem bater. Apos possuirmos clareza nos dados, ai sim, realizar o 
cruzamento 
SEJUF -  Cineiva Tono: Questionou possibilidade de tornar o B.i. em condições de
agrupar registros dos BOs e visualizar qual o número total de registros.
CELEPAR - Manoel Leal:
construindo uma visão mais prática com agrupamentos dos crimes
Dr. Felipe Hayashi: Constar todos os envolvid
inteligência. 
SEJUF -  Cineiva Tono: Mulher está sendo anteparo da violência contra a criança; 
importância em podermos avaliar esse dado. Varas da família que atendem também 
crianças estão atendendo só mulher na pandemia.

                                        
Possibilidade de pesquisar por residência ou meio externo
Inquéritos instalados: todo o rol de registros criminais (será ocultado 
nesse primeiro momento com forma de tornar melhor a compreensão 
do painel, futuramente adicionar para comparação das denúncias que 
viraram inquérito e os registros de condenação); 
Possibilidade de fazer busca por regionais, tanto as da SEJUF quanto 

 
Busca por idade: crianças até 11 anos 
Acréscimo no painel para possibilitar a comparação mês a mês;
Traz registro de bo feitos de todas as formas: policia, denuncia 
anonima, própria vítima; 
Possibilidade de acresimo de abas para os dados da SEJUF, SESA, 
SEED separadamente para um melhor monitoramento

Estudar possibilidade de monitorar o que entra pelo conselho 
tutelar e o disque 100. Evoluir parte jurídica documental. 

 Acesso realizado pela internet e pela intranet? Qual 
frequência de atualização? 

Maj. João Batista Tsuruda Amaral, Cap. Cláudio Todisco Silveira:
Acesso com login para os parceiros pela internet. Para divulgar para população 

ior análise 
Leal: atualização diária (D-1). Defasagem dos inquéritos em 

relação aos BOs abertos; Para abrir consulta a população teria a dificuldade em 
explicar por que alguns BOs não se tornam inquéritos. 

Pensar em uma aba para  violência contra mulher e como isso 
se relaciona com a violência contra criança.  

Leal: Primeiro momento há necessidade de compreender 
melhor os dados e clarificar eles para os futuros leitores. Classificação do tipo do 
crime é jurídica, necessário deixar mais didática e obvia. Apenas acrescentar abas, 
os dados não irem bater. Apos possuirmos clareza nos dados, ai sim, realizar o 

Questionou possibilidade de tornar o B.i. em condições de
agrupar registros dos BOs e visualizar qual o número total de registros.

Leal: É possível eles realizarem dentro da CELEPAR, 
construindo uma visão mais prática com agrupamentos dos crimes 

Constar todos os envolvidos é um dado importante para 

Mulher está sendo anteparo da violência contra a criança; 
importância em podermos avaliar esse dado. Varas da família que atendem também 
crianças estão atendendo só mulher na pandemia. 

 
Possibilidade de pesquisar por residência ou meio externo 

o rol de registros criminais (será ocultado 
nesse primeiro momento com forma de tornar melhor a compreensão 
do painel, futuramente adicionar para comparação das denúncias que 

r regionais, tanto as da SEJUF quanto 

Acréscimo no painel para possibilitar a comparação mês a mês; 
Traz registro de bo feitos de todas as formas: policia, denuncia 

acresimo de abas para os dados da SEJUF, SESA, 
SEED separadamente para um melhor monitoramento 

Estudar possibilidade de monitorar o que entra pelo conselho 

Acesso realizado pela internet e pela intranet? Qual 

Maj. João Batista Tsuruda Amaral, Cap. Cláudio Todisco Silveira: 
Acesso com login para os parceiros pela internet. Para divulgar para população 

1). Defasagem dos inquéritos em 
relação aos BOs abertos; Para abrir consulta a população teria a dificuldade em 

m uma aba para  violência contra mulher e como isso 

Primeiro momento há necessidade de compreender 
melhor os dados e clarificar eles para os futuros leitores. Classificação do tipo do 
crime é jurídica, necessário deixar mais didática e obvia. Apenas acrescentar abas, 
os dados não irem bater. Apos possuirmos clareza nos dados, ai sim, realizar o 

Questionou possibilidade de tornar o B.i. em condições de 
agrupar registros dos BOs e visualizar qual o número total de registros. 

É possível eles realizarem dentro da CELEPAR, 
 

os é um dado importante para 

Mulher está sendo anteparo da violência contra a criança; 
importância em podermos avaliar esse dado. Varas da família que atendem também 



SIPIA - Antônio Silva: Possuímos informações semelhante no SIPIA 
violador, separação de crianças por faixa etária. Tecnicamente só há necessidade 
de conversar com a CELEPAR e avaliar como realizar essas transferências de 
dados - via webservice ou atu
as questões burocráticas, construir o termo de cooperação e colocar no plano de 
trabalho os dados técnicos 
Dr. Felipe Hayashi: O painel SIPIA tem as informações, mas com menos 
organização. Quem assina
Quanto ao disque 100, já existe painel o que facilita a troca de informação?:
SIPIA - Antônio Silva: Ouvidor nacional Fernando da PRF, pessoal mais técnico. 
Acordo direto com ministério facilita acess
180. 
SESP PM - Maj. João Batista Tsuruda Amaral:
Disque 180, mas não tem acesso, a denúncia é disparado por uma central.
SIPIA - Antônio Silva: Existe classificação de risco das denú
mais célere aos responsáveis por investigar. Possibilidade de criar uma aba so do 
disque 100 e 180 
Dr. Felipe Hayashi: Protocolo de intenções do Paraná com o Ministério da Mulher, 
Família e Direitos Humanos,  pretende a criação de um 
informação do Disque 100 e repassar para responsáveis
SEJUF -  Cineiva Tono: Reclamação dos Conselheiros Tutelares de que o curso da 
FORTIS não é suficiente para que eles saibam como agir frente a situação concreta. 
Necessário pensar em um curso de capacitação com carga horária reduzida.
CELEPAR - Manoel Leal: 
cpf do aluno no BO e no registro escolar. A SESA não possuem tanta informação 
para cruzar, caberia a eles gerar 
que poderia disponibilizar. Possibilidade de cruzar os dados da socioeducação com 
B.I. pronto. 

SIPIA - Antônio Silva: Código INEP que toda criança matriculada em na rede de 
ensino tem, possibilidade de utiliz

SEJUF -  Cineiva Tono: 
desse B.I., para divulgação à sociedade

CELEPAR - Manoel Leal: 
prestadora de serviços para a secrétaria que solicitar, tornando assim mais fácil a 
tramitação do acordo. Embutir os custo embutido no contrato da SESP.

SESP PM - Maj. João Batista Tsuruda Amaral: 
absorveu, as horas de desenvolvimento para construção que já está no valor dos 

                                        
Possuímos informações semelhante no SIPIA 

violador, separação de crianças por faixa etária. Tecnicamente só há necessidade 
de conversar com a CELEPAR e avaliar como realizar essas transferências de 

via webservice ou atualização d-1, resolver questões tecnológicas, Quantos 
as questões burocráticas, construir o termo de cooperação e colocar no plano de 

 
O painel SIPIA tem as informações, mas com menos 

organização. Quem assinaria o acordo - Secretário nacional Mauricio Jose Cunha. 
Quanto ao disque 100, já existe painel o que facilita a troca de informação?:

Ouvidor nacional Fernando da PRF, pessoal mais técnico. 
Acordo direto com ministério facilita acesso a 3 fontes - Disque 100, SIPIA e Disque 

Maj. João Batista Tsuruda Amaral: A sesp já recebe as denúncia do 
Disque 180, mas não tem acesso, a denúncia é disparado por uma central.

Existe classificação de risco das denúncias, para o envio 
mais célere aos responsáveis por investigar. Possibilidade de criar uma aba so do 

Protocolo de intenções do Paraná com o Ministério da Mulher, 
Família e Direitos Humanos,  pretende a criação de um ponto focal para receber a 
informação do Disque 100 e repassar para responsáveis 

Reclamação dos Conselheiros Tutelares de que o curso da 
FORTIS não é suficiente para que eles saibam como agir frente a situação concreta. 

pensar em um curso de capacitação com carga horária reduzida.
Leal: Dificuldade em cruzar os dados da SEED por não ter rg e 

cpf do aluno no BO e no registro escolar. A SESA não possuem tanta informação 
para cruzar, caberia a eles gerar um B.I.. A SESP tem B.I. da violência doméstica 
que poderia disponibilizar. Possibilidade de cruzar os dados da socioeducação com 

Código INEP que toda criança matriculada em na rede de 
ensino tem, possibilidade de utilizar ele para realizar o cruzamento.

 Criação de infográficos para compor mídias como base 
desse B.I., para divulgação à sociedade 

Leal: Constar no Plano de Trabalho a CELEPAR apenas como 
prestadora de serviços para a secrétaria que solicitar, tornando assim mais fácil a 
tramitação do acordo. Embutir os custo embutido no contrato da SESP.

Maj. João Batista Tsuruda Amaral: O maior custo a SESP já 
absorveu, as horas de desenvolvimento para construção que já está no valor dos 

 
Possuímos informações semelhante no SIPIA - agente 

violador, separação de crianças por faixa etária. Tecnicamente só há necessidade 
de conversar com a CELEPAR e avaliar como realizar essas transferências de 

1, resolver questões tecnológicas, Quantos 
as questões burocráticas, construir o termo de cooperação e colocar no plano de 

O painel SIPIA tem as informações, mas com menos 
Secretário nacional Mauricio Jose Cunha. 

Quanto ao disque 100, já existe painel o que facilita a troca de informação?: 
Ouvidor nacional Fernando da PRF, pessoal mais técnico. 

Disque 100, SIPIA e Disque 

A sesp já recebe as denúncia do 
Disque 180, mas não tem acesso, a denúncia é disparado por uma central. 

ncias, para o envio 
mais célere aos responsáveis por investigar. Possibilidade de criar uma aba so do 

Protocolo de intenções do Paraná com o Ministério da Mulher, 
ponto focal para receber a 

Reclamação dos Conselheiros Tutelares de que o curso da 
FORTIS não é suficiente para que eles saibam como agir frente a situação concreta. 

pensar em um curso de capacitação com carga horária reduzida. 
Dificuldade em cruzar os dados da SEED por não ter rg e 

cpf do aluno no BO e no registro escolar. A SESA não possuem tanta informação 
um B.I.. A SESP tem B.I. da violência doméstica 

que poderia disponibilizar. Possibilidade de cruzar os dados da socioeducação com 

Código INEP que toda criança matriculada em na rede de 
 

Criação de infográficos para compor mídias como base 

Constar no Plano de Trabalho a CELEPAR apenas como 
prestadora de serviços para a secrétaria que solicitar, tornando assim mais fácil a 
tramitação do acordo. Embutir os custo embutido no contrato da SESP. 

custo a SESP já 
absorveu, as horas de desenvolvimento para construção que já está no valor dos 



contratos com as secretarias. Colocar a questão do ganho social para justificar a 
questão dos custos 

Encaminhamentos: 

- Próxima reunião: Sexta
- Chamar os representantes de TI das outras Secretarias;
- Falar com Departamento da Mulher sobre o acordo que eles estão 

desenvolvendo com a SESP.

Elaborada por Jacqueline Silva Monteiro, Residente Técnica.

 

Curitiba, 04 de Setembro de 2020.

Chefe do Departamento de Justiça 

Gerente de Projetos 

 

                                        
contratos com as secretarias. Colocar a questão do ganho social para justificar a 

Próxima reunião: Sexta-feira, dia 11.09.2020 às 09h00;
Chamar os representantes de TI das outras Secretarias;
Falar com Departamento da Mulher sobre o acordo que eles estão 
desenvolvendo com a SESP. 

Elaborada por Jacqueline Silva Monteiro, Residente Técnica. 

Curitiba, 04 de Setembro de 2020. 

 

Felipe Eduardo Hideo Hayashi 

Chefe do Departamento de Justiça - SEJUF 

 

Cineiva Tono 

Gerente de Projetos – DEJU/SEJUF 

 

 
contratos com as secretarias. Colocar a questão do ganho social para justificar a 

0 às 09h00; 
Chamar os representantes de TI das outras Secretarias; 
Falar com Departamento da Mulher sobre o acordo que eles estão 


