
3ª REUNIÃO ONLINE GT2: PREVENÇÃO DE VIOLÊNCIAS CONTRA
CRIANÇA – SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO – AÇÃO 7 PACTO

INFÂNCIA SEGURA + COMITÊ PROTETIVO TJ/PR
Data: 08.06.2021 (Terça-feira, 09h às 11h)

Pauta: 1- Planejamento de ações de proteção à criança e ao adolescente do PR -

segundo semestre 2021; 2- Retomada das pendências dos encaminhamentos das 2

reuniões anteriores do GT2; 3- Elaboração de texto para Ação específica para o

Pacto Infância Segura que trate de estudo e pesquisa na Fortis; 4- Revisão do

Status de realização das sugestões para prevenção de violências contra crianças,

resultado da 12ª reunião GT1:

http://www.infanciasegura.pr.gov.br/sites/crianca-segura/arquivos_restritos/files/docu

mento/2021-02/12a_reuniao_online_12.02.2021.pdf; 5- Outras tratativas pertinentes

ao GT2.

Público-Alvo: Responsáveis técnicos e Representantes da Força -Tarefa Infância

Segura/Comitê Protetivo Intersetorial TJ-PR.

Participantes:
SEJUF/DEJU (Cineiva Campoli Paulino Tono, Jacqueline Monteiro);
SEJUF/DPCA (Carmen Lucia Pereira da Silva)
SEED (Rosineide Fréz)
SESA (Carla Konieczniak Aguiar)
CRIAI-PR (Thais Carneiro, Alexandra Maria Mihockiy)
TJPR (Arlete Kubota)
OAB CCA (Cassia Bernardelli)
UFPR (Elenice Novak)
Defensoria Pública (Lethicia Gaidarji, Bruno Muller)
Ministério Público (Luciana Linero)
Ausência Justificada: SESA - Marisa da Costa

Conteúdo:
Cineiva Tono: Resgate do vínculo do GT2 com o Comitê Protetivo do TJPR; Surgiu
do desmembramento do GT- Ação 07, para focar na prevenção; Recordar que o
GT1, voltado ao enfrentamento das violências e ao Sistema Integrado, esta sob a
coordenação do Maj. João Batista Tsuruda Amaral, e do Cap. Cláudio Todisco
Silveira.



Para iniciarmos, realizaremos uma análise do que se discutiu nas primeiras reuniões
e dos encaminhamentos:

● Reunião ação 15 (Curso sobre Trabalho Infantil): Encaminhamento que ficou
a cargo da Amanda Navaro, da SESA e da Jacqueline Monteiro, da SEJUF -
O MPT esta participando do desenvolvimento do curso Atravez da
participação da Dra. Margarete, Procuradora do Trabalho; Temos a pretensão
de fecharmos a ementa do curso no fim da semana; Contaremos com a
participação da Dra. Silvia Xavier, responsavel pelo Núcleo de Enfrentamento
ao Trafico de Pessoas da SEJUF, como docênte; Contaremos com uma
materia especifica voltada ao trabalho infantil no esporte, sugestão nos dada
pela Dra. Luciana Linero.

● Outra Ação sobre trabalho infantil que realizaremos, será em alusão ao dia
12 de junho, faremos um Webinar com o tema Trabalho Infantil na Internet,
no dia 16 de Junho.

● Com relação ao Curso de mobilização de recursos do FIA: A Juliana Sabag já
está fazendo várias lives com o tema.

● Verificar com DPCA o curso para os conselheiros sobre a prática destes no
chão da sociedade: Os conselheiros têm feito o curso da FORTIS, mas para
esse público há necessidade de mais matérias sobre a prática de atuação
deles, mas o sistema SIPIA está sendo atualizado, sendo melhor
aguardarmos esta remodelagem.

Luciana Linero: Argumentou sobre resolução do CEDCA que destina recursos para
capacitação dos conselheiros e informatização dos Conselhos; O imbroglio é que
esta capacitação tem que ser feita pelas universidades estaduais, mas a PGE está
questionando a condição do repasse de valores pelo CEDCA.
Cineiva Tono: Como poderíamos contribuir com a construção de justificativa para a
PGE de forma a solucionar esta dificuldade?
Luciana Linero: É um tema complexo e seria necessário um especialista em direito
administrativo para colaborar.
Cineiva Tono: Estamos desenvolvendo um projeto de pesquisa, que será
submetido ao CEDCA, visando a contratação de uma instituição para realizala.
Pensar em um edital público aberto, podendo se candidatar a instituições públicas e
privadas se mostra como o melhor caminho para contornarmos essa questão de
repasse de valores junto a PGE. Dentro disso, quanto a proposta da ação 20 para o
colegiado: a ideia é buscar recursos do FIA em 2021, iniciar a pesquisa em 2022 e
emitir o relatório em 2023. O que pretendemos é legitimar esta ação, a qual o
DEJU/FORTIS já é responsável junto ao Plano Decenal, no bojo da FORTIS,
registrando ela ao Pacto Infância Segura.
Luciana Linero: Incluir prazos no texto da ação no Pacto, para um monitoramento
da como as ações de prevenção estão impactando.



Elenice Novak: Mapear para ver exatamente o que cada ação está reverberando
no grupo, se deixar muito tempo para avaliar o que foi feito se perde na efetividade.
Necessidade de uma análise multidisciplinar para consolidar a efetividade da política
pública. Inserir as seguintes abordagens no texto da Ação: multidisciplinaridade,
indicadores, parâmetros,além de chamamento público para universidades (que
trabalham muito bem conectadas entre essas instituições).
Cineiva Tono: A pedido do Bruno vamos realizar uma reunião sobre grvides na
adolescência, no dia 15.
Fomos procurados pelo Luciano Inacio, da ACTEP-PR, sob a defasagem dos
parques tecnológicos dos conselhos. Este nos trouxe a questão da falta de
recursos, nem todos os Conselhos têm a conectividade necessária para acesso ao
sistema. A 09 anos existe o recurso, mas mais de 100 municípios não acessaram o
recurso do FIA.
Luciana Linero: Quanto à falta de recursos destinados à tecnologia, o último
recurso liberado foi em 2018, aí se entendeu que eles já haviam sido beneficiados
com valores suficientes. Na prestação de contas dos municípios, o que se via eram
verbas destinadas a ar condicionado, por exemplo, não recursos referentes a
parques tecnológicos.
Carmen Lucia Pereira da Silva: Com a deliberação 107 de 2017, que trata sobre
inovação tecnológica dos Concelhos, apenas 15 municípios não haviam aderido ao
acesso deste recurso
Cineiva Tono: Um acordo de cooperação técnica com a copel para uma conexão a
internet melhor dos conselhos, seria possível.
Luciana Linero: Se faz necessário mapear as situações mais complicadas e
verificar com a associação dos municípios como solucionar.
Cineiva Tono: No Comitê Protetivo temos representantes da associação de
municípios, vamos levar a discussão para lá.

● Ficou encaminhado na última reunião que pensaríamos em jornadas
regionais de direitos da criança e do adolescente. Quem vai operacionalizar
serão os escritórios regionais de SEJUF, eles que vão entrar em contato com
os representantes municipais; Pensamos em ter como propositor do evento
a CRAI-PR junto a FORTIS, de modo a instigar a adesão a FORTIS pelos
municípios

● Também estamos desenvolvendo, junto ao novo coordenador ação 17, uma
ação audiovisual, voltada para o desenvolvimento de stop motion.

Luciana Linero: E se colocássemos na jornada, o desafio de cada regional produzir
vídeos no viés da garantia do seu direito, e posterior divulgação em outros eventos
da FORTIS, dando voz às crianças.



Elenice Novak: Uma maratona de desenhos, proposta como se fosse uma feira,
esta experiência foi feita pela universidade, como uma grande repercussão.
Trabalhou-se também a música para crianças.
Cineiva Tono: Possibilidade de composição de alguma oficina.

● Em alusivo ao Junho Branco, estamos compondo junto a SESP, e
gostaríamos que a SESA estivesse conosco, uma reunião com os ER da
SEJUF para levantar atividades que estão sendo desenvolvidas nos
municípios com o tema, ou que venha a apontar ações de prevenção.

Carla Konieczniak: Encaminharemos o contato da Divisão de Saúde Mental da

SESA

Rosineide Fréz: Apontou uma questão de sobreposição das ações no gt2 com as
demais ações da FORTIS.
Carla Konieczniak: Apontou concordância com o ponto trazido pela Rosineide.

Bruno Muller: A reunião solicitada para o dia 15 de Junho tem por tema o projeto
apresentado no CEDCA sobre estupro de vuneraveis, pela advogada, Dra. Vania,
ela me procurou após a apresentação, que não teve os encaminhamentos que ela
acredita serem necessários junto ao CEDCA.

Encaminhamento:
● Conversar com Angela Mendonça e a Juliana Sabag para verificar

possibilidade de compor um caminho para melhorar a conexão a internet dos
Conselhos;

● Submeter ao colegiado da FORTIS a proposta para Ação 20 do Pacto
Infância Segura.

Elaborada por Jacqueline Silva Monteiro, Residente Técnica.

Curitiba, 08 de Junho de 2021.

Cineiva Tono

Gerente de Projetos – DEJU/SEJUF



Anexo
Texto para Ação 20 - Pacto Infância Segura

Ação 20: Pesquisas e Estudos multidisciplinares e intersetoriais do fenômeno das
Violências e dos Crimes contra Crianças e Adolescentes realizados de forma
sistemática

Objetivo: Realizar e/ou Coordenar estudos e pesquisas sobre as violências e crimes
praticados contra crianças e adolescentes, identificando causas, fatores de
vulnerabilidade, tipos de violência, incidência de tipos de violência georreferenciada,
perfil das vítimas e dos autores de violência.


