
5ª REUNIÃO ONLINE – SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO 

PACTO INFÂNCIA SEGURA + COMITÊ PROTETIVO TJ/PR 

  

Data: 17.08.2020 (Sexta-feira, 14h00 às 16h00) 

  

Pauta: 1- Continuação plano de ação GT

 

Canal da Reunião: Plataforma Google Meet 

  

Moderação: Felipe Hayashi (SEJUF/DEJU). 

  

Público-Alvo: Representantes da Força Tarefa Infância Segura/Comitê Protetivo 

TJ-PR.  

 

Participantes:   

SEJUF (Felipe Hayashi, Cineiva Tono, Jacquel

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

SESP PC (Deleg Ellen Victer Moço Martins;);

SESP Polícia Científica (Mariana Ulyssea de Quadros, Sandra Cristina Balthazar)

SESA (Carla Konieczniak Aguiar, Marisa da

DEFENSORIA PÚBLICA (Bruno Muller)

MPPR (Luciana Linero) 

CEDCA (José Wilson) 

OAB: (Bruna Saraiva) 

TJPR (Priscila Soranzo – CEVID, Gesler Luiz Budel 

DPCA(Juliana Muller Sabbag)

DEASE ( Cel. Pancoti, Flavia Palmieri)

 

Conteúdo:  

Dr. Felipe Hayashi: Dá as 
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vindas. Passa a palavra para Cel. Pancoti. 



DEASE - Cel. Pancoti, Flavia Palmieri : 

independente utilizado pela socioeducação desde 2012. Contém informações 

sigilosas, o que torna seu compartilhamento delicado, porém já possuem 

interlocução com outros sistemas, como Projud. Apresenta suas informações por 

meio de códigos como forma de proteger o adolescente. Manter diálogo com 

Alisson, responsável técnico pelo sistema, para análise dos dados a serem 

disponibilizados e qual a melhor forma de integração.

SESP PM - Maj. João Batista Tsuruda Amaral, Cap. Cláudio T

A)Informações sobre o desenvolvimento do Termo de Cooperação Técnica e o 

Plano de Trabalho, a serem enviados até Quarta

a CELEPAR possibilidade de acesso a ferramenta de 

instituições. C) Painel de monitoramento para próxima semana, a depender da 

CELEPAR. 

SESA - Carla Konieczniak Aguiar, Marisa da Costa, Gabriel Graeff: 

Apresentação CADSUS: 

- Possibilidade de pesquisa aproximada, através do Nome e Nome da Mãe, 

que buscará no sistema

- Pesquisas através do Número do Cartão Nacional de Saúde traz informações 

de nome completo, CPF, nome da mãe, endereço e telefones.

Desenvolvimento de uma API que consulte os dados do CADSUS, possibilitando 

apenas a consulta de informações disponíveis, sem poder realizar alterações ao 

sistema, necessário prazo de 2 semanas para finalizar montagem e fornecimento de 

link, token de acesso e documentação. Estão em diálogo com a SESP para 

estabelecer os termos necessários pa

CADSUS. 

Dr. Felipe Hayashi: Levanta o diálogo sobre como a OAB, a Defensoria Pública e 

outros órgão que não cederam dados irão compor o acordo de cooperação, 

propondo que seja em forma de Cooperação Institucion

MPPR - Luciana Linero: 

acessos das instituições aos dados.

                                        
Cel. Pancoti, Flavia Palmieri : Explanação sobre SMS, sistema 

independente utilizado pela socioeducação desde 2012. Contém informações 

sigilosas, o que torna seu compartilhamento delicado, porém já possuem 

interlocução com outros sistemas, como Projud. Apresenta suas informações por 

de códigos como forma de proteger o adolescente. Manter diálogo com 

Alisson, responsável técnico pelo sistema, para análise dos dados a serem 

disponibilizados e qual a melhor forma de integração. 

Maj. João Batista Tsuruda Amaral, Cap. Cláudio T

Informações sobre o desenvolvimento do Termo de Cooperação Técnica e o 

Plano de Trabalho, a serem enviados até Quarta-feira para análise. 

a CELEPAR possibilidade de acesso a ferramenta de  B.I. por outros órgão e 

Painel de monitoramento para próxima semana, a depender da 

Carla Konieczniak Aguiar, Marisa da Costa, Gabriel Graeff: 

Possibilidade de pesquisa aproximada, através do Nome e Nome da Mãe, 

que buscará no sistema o número do Cartão nacional de Saúde;

Pesquisas através do Número do Cartão Nacional de Saúde traz informações 

de nome completo, CPF, nome da mãe, endereço e telefones.

Desenvolvimento de uma API que consulte os dados do CADSUS, possibilitando 

nsulta de informações disponíveis, sem poder realizar alterações ao 

sistema, necessário prazo de 2 semanas para finalizar montagem e fornecimento de 

link, token de acesso e documentação. Estão em diálogo com a SESP para 

estabelecer os termos necessários para o acesso a esta API que irá consultar o 

Levanta o diálogo sobre como a OAB, a Defensoria Pública e 

outros órgão que não cederam dados irão compor o acordo de cooperação, 

propondo que seja em forma de Cooperação Institucional. 

Luciana Linero: Apontou a necessidade de estabelecer níveis para o 

acessos das instituições aos dados. 

 
Explanação sobre SMS, sistema 

independente utilizado pela socioeducação desde 2012. Contém informações 

sigilosas, o que torna seu compartilhamento delicado, porém já possuem 

interlocução com outros sistemas, como Projud. Apresenta suas informações por 

de códigos como forma de proteger o adolescente. Manter diálogo com 

Alisson, responsável técnico pelo sistema, para análise dos dados a serem 

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

Informações sobre o desenvolvimento do Termo de Cooperação Técnica e o 

feira para análise. B) Dialogar com 

por outros órgão e 

Painel de monitoramento para próxima semana, a depender da 

Carla Konieczniak Aguiar, Marisa da Costa, Gabriel Graeff: 

Possibilidade de pesquisa aproximada, através do Nome e Nome da Mãe, 

o número do Cartão nacional de Saúde; 

Pesquisas através do Número do Cartão Nacional de Saúde traz informações 

de nome completo, CPF, nome da mãe, endereço e telefones. 

Desenvolvimento de uma API que consulte os dados do CADSUS, possibilitando 

nsulta de informações disponíveis, sem poder realizar alterações ao 

sistema, necessário prazo de 2 semanas para finalizar montagem e fornecimento de 

link, token de acesso e documentação. Estão em diálogo com a SESP para 

ra o acesso a esta API que irá consultar o 

Levanta o diálogo sobre como a OAB, a Defensoria Pública e 

outros órgão que não cederam dados irão compor o acordo de cooperação, 

Apontou a necessidade de estabelecer níveis para o 



DEASE - Cel. Pancoti, Flavia Palmieri: 

cada instituição com diferentes chaves de acesso, algo que pode ser feito pela 

CELEPAR. 

Dr. Felipe Hayashi: Proposta de estabelecimento de uma rotina que possibilite a 

transparência da plataforma, através de relató

estabelecida e acessível ao público.

TJPR - Priscila Soranzo 

sistema Projud para casos de violência domestica que possuam crianças ou 

adolescentes envolvidos, mesmo que estes n

 

Encaminhamentos: 

- Solicitar a minuta Termo de Cooperação ao Cap. todisco;

- Convidar o SIPIA para reunião de dia 18.08.2020 do TJ/PR;

- Reiterar a necessidade de participação da SEED no GT;

- Verificar com Gabriel Graeff, SESA, os termos do 

Saúde; 

- Verificar com Alisson e Flávia a minuta do termo de cooperação do DEASE 

com o TJ; 

- Analisar a minuta do termo de cooperação sob três aspectos voltados à 

cooperação entre instituições e monitoramento de violência na área da 

infância:  

     1) acesso à informação, intercâmbio e inteligência; 

     2) Plataforma de BI; 

                3) Relatórios públicos a serem emitidos semestralmente com status de 

violência etc; 

- Acompanhar junto à CELEPAR o andamento da construção da plataforma, 

em conjunto com o Cap. Todisco;

- Próxima reunião dia 24.08.2020, 10h.

 

Elaborada por Jacqueline Silva Monteiro, Residente Técnica.

                                        
Cel. Pancoti, Flavia Palmieri: Possibilidade de perfis de acesso para 

cada instituição com diferentes chaves de acesso, algo que pode ser feito pela 

Proposta de estabelecimento de uma rotina que possibilite a 

transparência da plataforma, através de relatórios com uma frequência pré

estabelecida e acessível ao público. 

Priscila Soranzo – CEVID: Sugeriu ao CEVID alteração de cadastro no 

sistema Projud para casos de violência domestica que possuam crianças ou 

adolescentes envolvidos, mesmo que estes não sejam as vítimas. 

Solicitar a minuta Termo de Cooperação ao Cap. todisco; 

Convidar o SIPIA para reunião de dia 18.08.2020 do TJ/PR; 

Reiterar a necessidade de participação da SEED no GT; 

Verificar com Gabriel Graeff, SESA, os termos do ofício para Secretaria de 

Verificar com Alisson e Flávia a minuta do termo de cooperação do DEASE 

Analisar a minuta do termo de cooperação sob três aspectos voltados à 

cooperação entre instituições e monitoramento de violência na área da 

1) acesso à informação, intercâmbio e inteligência;  

2) Plataforma de BI;  

3) Relatórios públicos a serem emitidos semestralmente com status de 

Acompanhar junto à CELEPAR o andamento da construção da plataforma, 

em conjunto com o Cap. Todisco; 

Próxima reunião dia 24.08.2020, 10h. 

Elaborada por Jacqueline Silva Monteiro, Residente Técnica. 
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Curitiba, 17 de Agosto de 2020.

Chefe do Departamento de Justiça 

Gerente de Projetos 
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Felipe Eduardo Hideo Hayashi 

Chefe do Departamento de Justiça - SEJUF  

 

Cineiva Tono 

Gerente de Projetos – DEJU/SEJUF 

  

 


