
Aos trinta dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um, às nove horas, foi realizada reunião extraordinária do Conselho Municipal dos Direitos da

Criança e do Adolescente de Campo Magro - CMDCA. Em razão das medidas de distanciamento social adotadas como prevenção ao avanço da Covid-19, a

reunião ocorreu em formato online. Estiveram presentes: os/as conselheiros/as governamentais Maria Vitória Barros Duarte Caleme, Vitória Tavares Jardim,

Janete Costa, Noeli Aparecida Colodel Menegusso, Emerson Jucelino Vieira Gabroviz, Franciele Stival Rech e Tatiana Lemos Sabatoski; os/as conselheiros/as

não governamentais Joziany Silva Fernandes, Daniel Havro da Silva, Osvaldo Patrzyk, Suzana Cristina Soares de Lima, Elizabeth Gambetta Hoenig e

Amanda Ataele Lovato; o secretário executivo Diego Carazzai Tavares; e, na condição de ouvintes, a Secretária Municipal de Ação Social Márcia Regina

Ferreira da Silva e os/as conselheiros/as tutelares Maria Liliana Garnier Cabral, Araci Batista Ferreira Martins, Marcos Urbano da Silva, José Roque de

Oliveira Freitas e Giselle de Souza Marques.

3ª Reunião do CMDCA

30/03/2021

Após o ingresso dos/as conselheiros/as na plataforma de videoconferência, a presidente do CMDCA, Maria Vitória Barros Duarte Caleme, agradeceu a presença de

todos/as e foi declarada aberta a plenária.

Abertura da

plenária

Em seguida, foi conferida ciência acerca do Ofício nº 040/2021, encaminhado ao CMDCA pelo Gabinete do Prefeito. O documento solicita a deliberação, por parte do

conselho de direitos, a respeito da participação do Conselho Tutelar nas ações fiscalizatórias promovidas pela Prefeitura Municipal para o cumprimento das medidas

restritivas em combate à disseminação da Covid-19. Ressaltou-se que CMDCA e Conselho Tutelar são órgãos complementares, ambos com competências distintas de

atuação em prol dos direitos da criança e do adolescente, tendo o Estatuto da Criança e do Adolescente como principal diretriz. Foi sublinhado, ademais, que não há

subordinação entre os órgãos e sim fiscalização e monitoramento entre eles. Exposto este contexto, a presidente do CMDCA, Maria Vitória Barros Duarte Caleme,

explanou sobre proposta elaborada em conjunto com os conselheiros tutelares dando conta que, nas ações fiscalizatórias supracitadas, ocorridas aos finais de semana,

dois conselheiros tutelares permaneçam de plantão na sede do órgão, sendo acionados prontamente pelas equipes da Prefeitura Municipal sempre que houver ameaça ou

violação aos direitos de crianças e adolescentes. A proposta foi discutida pelos/as conselheiros de direitos e, após as considerações pertinentes, foi aprovada pela

plenária.

Participação do Conselho Tutelar em ações

orientativas Covid-19 – Ofício nº 040/2021 –

CGABI

Posteriormente, apresentou-se o parecer da Comissão Permanente de Avaliação do Plano Municipal de Medidas Socioeducativas quanto ao Plano Municipal de

Atendimento Socioeducativo 2021-2023, elaborado pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS. Foi exposto que, após o retorno do

equipamento quanto às recomendações da Comissão, através do Memorando nº 11/2021, emitiu-se parecer favorável à aprovação do documento. Após os

questionamento e considerações dos/as conselheiros/as, o parecer da Comissão Permanente de Avaliação do Plano Municipal de Medidas Socioeducativas foi aprovado,

sem ressalvas. Salientou-se que, a partir da aprovação, a Comissão passa a monitorar a execução das ações planejadas no documento.

Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo

2021-2023 – parecer da Comissão Permanente de

Avaliação do Plano

Ato contínuo, tratou-se a respeito do trabalho da Comissão Permanente de Orçamento e Gerenciamento do FMDCA no que concerne ao objeto da licitação para

contratação de serviço de emissão de boletos bancários e páginas de doação. Conforme o exposto na reunião ordinária nº 02/2021 do CMDCA, o contrato com a empresa

Trackmob Soluções Digitais, CNPJ 19.240.580/0001-12, foi prorrogado pelo período de três meses ao valor de R$ 1.650,00 (mil seiscentos e cinquenta reais), de acordo

com a Ratificação de Dispensa Licitatória nº 03/2021. Para fins de abertura de licitação para contratação do mesmo serviço após o vencimento do contrato supracitado, a

Comissão deliberou pela manutenção do objeto em: “contratação de empresa para implementação de plataforma de emissão de boleto bancário”, com a inclusão da

oferta de no mínimo cinco páginas para criação de campanhas. Após a discussão sobre o tema, a plenária referendou o deliberado em Comissão.

Licitação para contratação de serviço de emissão

de boletos bancários e páginas de doação –

parecer da Comissão Permanente de Orçamento

e Gerenciamento do FMDCA

Seguidamente, foram apresentados os materiais de divulgação produzidos pela Comissão Permanente de Orçamento e Gerenciamento do FMDCA para a segunda etapa

da campanha Não Vá Embora, Leãozinho, que incentiva a destinação de parte do imposto de renda ao FMDCA. Foi explanado que esta segunda fase tem o intuito de

sensibilizar os contribuintes para a doação diretamente na declaração, através da plataforma da Receita Federal. Foi reproduzido material audiovisual, para utilização no

site do CMDCA e em mídias sociais, e também peça para veiculação no aplicativo whatsapp. Ambos procuraram enfatizar o passo a passo para a destinação ao FMDCA

de Campo Magro diretamente na plataforma da Receita Federal. Os materiais de campanha, após serem apreciados e discutidos, foram aprovados, sem ressalvas, pela

plenária.

Materiais de campanha para destinação do IR ao

FMDCA - parecer da Comissão Permanente de

Orçamento e Gerenciamento do FMDCA

Logo após, tratou-se acerca da Minuta de Projeto de Lei para alteração da Lei Municipal nº 931/2016, que dispõe sobre o Conselho Tutelar de Campo Magro. Foi

contextualizado que a motivação para a discussão acerca da legislação vigente partiu do próprio Conselho Tutelar que, por meio do Ofício nº 202004004864, solicitou ao

CMDCA análise a respeito de artigos e incisos passíveis de alterações. A partir disso, foi designada comissão temática para estudar e discutir a Lei Municipal nº

931/2016, contando com assessoria jurídica do Dr. Gydeon Pereira França e consultoria jurídica do Dr. Leonardo Tossulino, além de contribuições do especialista em

políticas sociais Uilson José Araújo. Após cinco encontros da comissão, compreendidos entre os dias vinte e seis de maio e quatro de agosto de 2020, uma primeira

versão da minuta foi encaminhada ao Ministério Público, através da 3ª Promotoria de Justiça de Almirante Tamandaré. Em onze de setembro de 2020, ocorreu reunião

online entre a Promotora de Justiça Dra. Melissa Andréa Anselmo e a comissão temática do CMDCA para tratar dessa primeira versão. Consoante as recomendações da

agente ministerial, a comissão temática se reuniu novamente para redigir a uma segunda versão da minuta, sendo incorporadas todas as recomendações da 3ª Promotoria

de Justiça de Almirante Tamandaré. A partir da remessa dessa redação, a Promotora de Justiça Dra. Melissa Andréa Anselmo, através do Ofício nº 171/2021 – 3ª PJ,

encaminhou parecer favorável ao encaminhamento do projeto de lei para discussão e aprovação ao Poder Legislativo Municipal. Após a contextualização, a Minuta de

Projeto de Lei foi apresentada diante da plenária, com destaque para os trechos que sofreram alterações com relação à legislação vigente. A redação foi debatida entre os

conselheiros de direitos e os conselheiros tutelares presentes, havendo questionamentos e discussões sobre excertos pontuais. Após as discussões, no entendimento de

que o processo de trabalho da comissão temática contou com respaldo jurídico, técnico e a anuência do Ministério Público, a plenária aprovou, sem ressalvas, a Minuta

de Projeto de Lei para alteração da Lei Municipal nº 931/2016. Ficou decidido que, conforme orientações expressas no Ofício nº 171/2021 – 3ª PJ, o documento será

enviado ao Poder Executivo para que este o encaminhe à Câmara de Vereadores.

Minuta de Projeto de Lei – Alteração da Lei

Municipal nº 931/2016 Conselho Tutelar –

Parecer da Comissão Temática

Por fim, foi informado a respeito da resposta ao Ofício nº 144/2021, da 3ª Promotoria de Justiça de Almirante Tamandaré, que solicitou informações complementares

acerca da aplicação da verba destinada à execução do projeto Criança Semente, que contou com incentivo da Fundação Itaú Social, tendo como proponente o CMDCA e

entidade executora a Associação Ita Wegman; comunicou-se a respeito do prazo para que as organizações da sociedade civil inscritas junto ao CMDCA apresentem

documentação para renovação; foi divulgado o processo eleitoral do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial – CMPIR para a escolha dos membros da

sociedade civil na gestão 2021-2023, que está com inscrições abertas até o dia dezesseis de abril; e informou-se a respeito das férias da presidente do CMDCA, Maria

Vitória Barros Duarte Caleme, sendo que no período a vice-presidente Amanda Ataele Lovato assumirá as funções correspondentes.

Considerações Finais

Após o exposto, eu, Diego Carazzai Tavares, declaro que a ata foi lavrada por mim

e que o registro de presença encontra-se em anexo.

DIEGO CARAZZAI TAVARES MARIA VITÓRIA BARROS DUARTE CALEME

Secretário Executivo Presidente do CMDCA
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