
Aos nove dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um, às nove horas, foi realizada reunião ordinária 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, Paulo Henrique Casagrande,

Janete Costa, 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, Carlos Daniel Milleo e Amanda Ataele

Lovato; o representante dos adolescentes Kayky Vinícius Machado; o secretário executivo Diego Carazzai Tavares; e, na condição de ouvintes: os/as

conselheiros/as tutelares Maria Liliana Garnier Cabral, Araci Batista Ferreira Martins e Marcos Urbano da Silva.

2ª Reunião do CMDCA

09/03/2021

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 declarou aberta a plenária.

Abertura da plenária

O secretário executivo Diego Carazzai Tavares proferiu a leitura da Ata de Reunião Ordinária nº 01/2021 do CMDCA, sendo o documento aprovado sem ressalvas. Leitura da Ata de Reunião Ordinária nº 01/2021

CMDCA

Posteriormente, a presidente Maria Vitória Barros Duarte Caleme, enquanto representante da Secretaria Municipal de Ação Social, atualizou a plenária quanto à situação

das famílias residentes na Ocupação Vila Nova Esperança. Comunicou-se que a fase de cadastramento, numa parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura

Municipal, foi concluída, sendo que no momento os dados estão sendo compilados pelo ente municipal. Com relação ao recorte do público infanto-juvenil, com enfoque

na situação escolar, foram cadastradas 329 (trezentas e vinte nove) famílias com crianças e adolescentes em sua composição, num total de 420 (quatrocentas e vinte)

crianças e 155 (cento e cinquenta e cinco) adolescentes. Destes, 182 (cento e oitenta e dois) estão matriculados em redes municipais de ensino e 149 (cento e quarenta e

nove) em rede estadual. Há, ainda, 244 (duzentos e quarenta e quatro) crianças e adolescentes sem informação quanto à situação escolar. A presidente informou que está

agendada reunião articulada entre o Ministério Público, através da 3ª Promotoria de Justiça de Almirante Tamandaré, e os representantes estaduais e municipais da área

da Educação com objetivo de assegurar o acesso das crianças e adolescentes à escola. Os dados compilados pela Prefeitura Municipal serão encaminhados ao Governo

do Estado para interpretação e subsídio à elaboração de um plano de ação intersetorial.

Ocupação Vila Nova Esperança – atualização

Em seguida, foi dada ciência a respeito do processo de trabalho da Comissão Permanente de Avaliação do Plano Municipal de Medidas Socioeducativas, que examina o

documento elaborado pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS para o biênio 2021-2023. A Comissão esteve reunida em dezoito de

fevereiro do corrente ano para analisar pormenorizadamente o Plano remetido pelo equipamento. Foram realizadas quatorze recomendações, especificadas em ofício

emitido à coordenação do CREAS, o qual foi respondido no dia oito de março de dois mil e vinte e um. A Comissão irá se reunir novamente para analisar o retorno às

recomendações e emitir parecer quanto à matéria. Ficou decidido que semelhante parecer será enviado ao endereço eletrônico dos/as conselheiros/as para que se

manifestem dando conta de sua aprovação.

Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo

2021-2023

Logo após, tratou-se a respeito da renovação de inscrição do Instituto de Bem com a Vida, CNPJ 07.739.454/0001-28, junto ao CMDCA. A Comissão de Análise

Documental, Legislação e Normas examinou previamente a documentação encaminhada pela entidade, realizando recomendações e solicitando informações que foram

prontamente atendidas pelo Instituto. A Comissão, dessa feita, emitiu parecer favorável à renovação de inscrição. Após as considerações dos/as conselheiros/as, a

plenária aprovou, sem ressalvas, a renovação da inscrição do Instituto de Bem com a Vida junto ao CMDCA, com validade até o dia vinte de abril de dois mil e vinte e

dois.

Renovação de inscrição – Instituto de Bem com a

Vida

Seguidamente, foi discutido a respeito da renovação de inscrição do Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná – CIEE/PR, CNPJ 76.610.591/0001-80, junto ao

Conselho. Com parecer favorável por parte da Comissão de Análise Documental, Legislação e Normas, que considerou que a documentação apresentada contempla o

exigido para o procedimento, a plenária aprovou, sem ressalvas, a renovação da inscrição do CIEE/PR junto ao CMDCA, com validade até o dia vinte de abril de dois

mil e vinte e dois.

Renovação de inscrição – CIEE/PR

Em prosseguimento, esteve em pauta a renovação de inscrição da Fundação Solidariedade, CNPJ 81.652.513/0001-89, no CMDCA. As recomendações e informações

solicitadas pela Comissão de Análise Documental, Legislação e Normas foram logo atendidas pela instituição e, de acordo com parecer favorável, a plenária aprovou,

sem ressalvas, a renovação de inscrição da Fundação Solidariedade junto ao Conselho, com validade até o dia vinte de abril de dois mil e vinte e dois.

Renovação de inscrição – Fundação

Solidariedade

Ato contínuo, foi dada ciência a respeito do processo de trabalho da Comissão Eleitoral para escolha dos membros do Conselho Tutelar, que atua em procedimento

investigatório em andamento referente ao pleito de 2019 do órgão. Comunicou-se que serão realizadas oitivas para tomada de depoimentos e declarações de denunciante,

denunciado e testemunhas no dia doze de março, com a participação da 3ª Promotoria de Justiça de Almirante Tamandaré. O conselheiro Paulo Henrique Casagrande,

integrante da comissão, declarou suspeição para seguir participando do processo, por motivos de foro íntimo. De modo a recompor a vaga governamental da Comissão,

foi nomeada a conselheira Janete Costa, representante da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

Comissão Eleitoral para escolha dos membros do

Conselho Tutelar – processo de trabalho e

recomposição

Seguidamente, conferiu-se ciência acerca do processo de renovação de contrato com a empresa Trackmob Soluções Digitais, CNPJ 19.240.580/0001-12, que presta

serviços ao CMDCA na geração de boletos e personalização das páginas de doação no site do órgão. Foi informado a respeito da publicação da Ratificação de Dispensa

Licitatória nº 03/2021, dando conta da prorrogação do contrato com a empresa por mais três meses, no valor global de R$ 1.650,00 (mil seiscentos e cinquenta reais).

Nesse ínterim, será aberto processo licitatório para contratação de pessoa jurídica que preste o serviço supracitado. Ficou decidido que a Comissão Permanente de

Orçamento e Gerenciamento do FMDCA irá discutir acerca da redação do objeto da licitação, enviando ao endereço eletrônico dos/as conselheiros para ratificação.

Processo de renovação Trackmob

Após, foi apresentado, para ciência e acompanhamento do colegiado, o saldo do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FMDCA. Tendo como

referência o dia quatro de março de dois mil e vinte e um, o saldo correspondia ao valor de R$ 671.218,91 (seiscentos e setenta e um mil, duzentos e dezoito reais e

noventa e um centavos).

Saldo FMDCA

Posteriormente, tratou-se relativamente ao prazo de apresentação dadeclaraçãodoImposto de Renda2021, compreendido entre o dia primeiro de março e o dia trinta de

abril do corrente ano. Foi discutido a respeito do lançamento de campanha de sensibilização e mobilização de contribuintes para destinações de parte do imposto devido

ao FMDCA. Deliberou-se que a Comissão Permanente de Orçamento e Gerenciamento do FMDCA irá produzir materiais de divulgação alusivos à matéria. No caso do

trabalho em comissão ser concluído anteriormente à próxima reunião plenária, ficou decidido pelo envio ao endereço eletrônico dos/as conselheiros/as para aprovação,

de modo a otimizar a comunicação com o público-alvo da campanha.

Destinações FMDCA - Declaração IR 2021

Ato contínuo, a conselheira Maria Vitória Barros Duarte Caleme, representando a Secretaria Municipal de Ação Social, explanou a respeito da Deliberação nº 109/2017–

CEDCA/PR, denominada Famílias Fortes. Foi comunicado que o recurso no valor de R$ 126.250,00 (cento e vinte seis mil, duzentos e cinquenta reais) já se encontra no

FMDCA e que a gestão municipal aguarda o posicionamento do Governo do Estado quanto à capacitação prevista para os servidores municipais, bem como no que

concerne ao prazo de execução dos recursos, tendo em vista o contexto da pandemia.

Deliberação nº 109/2017– CEDCA/PR -

atualização

Em seguida, foi dada ciência a respeito do curso de qualidade no atendimento ao cliente, promovido pelo SENAC/PR em parceria com a Prefeitura Municipal. Em Curso de qualidade no atendimento ao cliente –

ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 
ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 02/2021 - CMDCA



formato totalmente online e gratuito, são ofertadas trinta vagas para pessoas com no mínimo 16 (dezesseis) anos, com ensino fundamental completo e renda familiar per

capita de até dois salários mínimos. As inscrições vão até o dia vinte e cinco de março pelo site do SENAC/PR. Foi deliberado pelo compartilhamento do cartaz virtual

de modo a divulgar o curso junto ao público adolescente do município.

parceria SENAC/PR e Prefeitura Municipal de

Campo Magro

Continuamente, tratou-se acerca da Unidade Móvel OdontoSesc instalada no município. A conselheira Tatiana Lemos Sabatoski, representando a Secretaria Municipal

de Saúde, explanou que a unidade está em funcionamento, contando com um profissional dentista no atendimento a quinze famílias em situação de vulnerabilidade

social, tanto da zona urbana como da zona rural. A conselheira pontuou que os atendimentos, bem como profissionais da ação, foram mantidos em número reduzido por

conta do contexto da pandemia. Comunicou-se que a técnica em saúde bucal do OdontoSesc realizou capacitação com oficineiros do Serviço de Convivência e

Fortalecimento de Vínculos destinado a crianças e adolescentes, que produzirão oficinas audiovisuais com a temática. Também serão distribuídos kits com escovas e

materiais informativos. O convênio com o OdontoSesc irá até o final do mês de abril.

Unidade móvel OdontoSesc – atendimento a

crianças e adolescentes

Após, foram divulgados os Programas ViraVida PR e Inclusão de Jovens Negras e Negros no Mundo do Trabalho, do SESI/PR. As iniciativas são destinadas a

adolescentes e jovens de Curitiba e Região Metropolitana, além de Foz do Iguaçu. O Programa ViraVida PR tem por objetivo atender adolescentes e jovens de 15 a 21

anos em situação de vulnerabilidade social, a fim de garantir direitos fundamentais por meio do desenvolvimento humano, profissional e inserção no mundo do trabalho.

Já o Programa Inclusão de Jovens Negras e Negros no Mundo do Trabalho irá promover a diversidade, a inclusão e a equidade racial, com base nos direitos humanos e

na responsabilidade social. Ambos estão com inscrições abertas até o dia dezenove de março e contam com programação totalmente online. Ficou decidido pela

divulgação dos materiais virtuais alusivos aos programas para a população adolescente do município.

Programa ViraVida PR e Programa de Inclusão

de Jovens Negras e Negros no Mundo do

Trabalho – SESI/PR

Por fim, a conselheira Maria Vitória Barros Duarte Caleme informou a respeito da realização do curso de capacitação para os conselheiros tutelares, com previsão de

início até o final do mês de abril. O conselheiro Daniel Havro da Silva comunicou sobre a abertura do Edital Programa Nossas Crianças – Ciclo 2021-2023, da Fundação

Abrinq, bem como do Prêmio Melhores ONGs 2021. A conselheira Franciele Stival Rech informou quanto à 7ª edição do Programa Prefeito Amigo da Criança, da

Fundação Abrinq, com vigência entre 2021 e 2024.

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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