
Aos treze dias do mês de abril 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 Paula

Cristina Santos Clazer Chaves, Paulo Henrique Casagrande, Janete Costa, Emerson Jucelino Vieira Gabroviz e Franciele Stival Rech; 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 e convidados: os/as conselheiros/as tutelares Araci Batista Ferreira Martins, Marcos Urbano da Silva e José Roque de

Oliveira Freitas; as representantes do Instituto Bom Aluno, Edna Neves e Maria Isabel GrassiDittert; a representante do Pequeno Cotolengo do Paraná Dom Orione, Karina Leite; a representante da

Comunidade Cristã Reviver em Campo Magro, Luciane Mialik Wagnitz Linczuk; e a servidora da Secretaria Municipal de Ação Social, Luciana Marin.

4ª Reunião do

CMDCA

13/04/2021

Após o ingresso dos/as conselheiros/as na plataforma de videoconferência, a vice-presidente do CMDCA, Amanda Ataele Lovato, agradeceu a presença de todos/as e foi declarada aberta a plenária. Abertura da

plenária

O secretário executivo Diego Carazzai Tavares proferiu a leitura da Ata de Reunião Ordinária nº 02/2021 do CMDCA, que foi aprovada sem ressalvas. Leitura da Ata

de Reunião

Ordinária nº

02/2021

Em seguida, o secretário executivo Diego Carazzai Tavares realizou a leitura da Ata de Reunião Extraordinária nº 03/2021 do CMDCA, sendo o documento aprovado sem ressalvas. Leitura da Ata

de Reunião

Extraordinária

nº 03/2021

Logo após, esteve em pauta a renovação de inscrição do Pequeno Cotolengo do Paraná Dom Orione, CNPJ 76.610.690/0001-62, junto ao CMDCA. A Comissão de Análise Documental, Legislação e

Normas, após exame da documentação remetida, emitiu parecer favorável à renovação. Representando a instituição, a convidada Karina Leite explanou a respeito do trabalho da entidade no atendimento ao

público infanto-juvenil. Após as considerações dos/as conselheiros/as, a plenária aprovou, sem ressalvas, a renovação de inscrição do Pequeno Cotolengo do Paraná Dom Orione junto ao CMDCA, com

validade até o dia vinte de abril de dois mil e vinte e dois.

Renovação de

inscrição –

Pequeno

Cotolengo do

Paraná

Posteriormente, tratou-se quanto à renovação de inscrição da Fraternidade Espírita Allan Kardec, CNPJ 07.317.684/0001-07, junto ao CMDCA. O parecer da Comissão de Análise Documental, Legislação e

Normas, no estudo com relação aos materiais enviados, foi pela aprovação da renovação. A conselheira Joziany Silva Fernandes, representante da instituição, esclareceu acerca do trabalho da entidade no

ano anterior e do planejamento para 2021, apontando, ainda, complementação das informações apresentadas de acordo com orientações da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer. A

plenária, conforme posicionamento dos/as conselheiros/as, aprovou, sem ressalvas, a renovação de inscrição da Fraternidade Espírita Allan Kardec junto ao CMDCA, com validade até o dia vinte de abril de

dois mil e vinte e dois.

Renovação de

inscrição –

Fraternidade

Espírita Allan

Kardec

Em sequência, foi deliberado a respeito da renovação de inscrição da Comunidade Cristã Reviver em Campo Magro, CNPJ 34.276.639/0001-16, no CMDCA. A partir de parecer favorável da Comissão de

Análise Documental, Legislação e Normas, a responsável pela instituição, Luciane Mialik Wagnitz Linczuk, apresentou o balanço das atividades desenvolvidas em 2020 e o planejamento para o ano de 2021.

Após considerações e questionamentos por parte dos/as conselheiros/as, a plenária aprovou, sem ressalvas, a renovação de inscrição da Comunidade Cristã Reviver em Campo Magro junto ao CMDCA, com

validade até o dia vinte de abril de dois mil e vinte e dois.

Renovação de

inscrição –

Comunidade

Cristã Reviver

Seguidamente, discutiu-se sobre a renovação de inscrição da Associação Terapêutica Paradesportiva Equocavalaria, CNPJ 29.138.520/0001-47, junto ao Conselho. A instituição não apresentou relatório de

atividades referente ao ano de 2020, justificando a ausência do documento pelo fato de não ter ofertado atividades no exercício. A Comissão de Análise Documental, Legislação e Normas acolheu a

justificativa e, com base no plano de ação da entidade para o ano de 2021, emitiu parecer favorável à renovação. A plenária, após apreciação dos/as conselheiros/as, aprovou, sem ressalvas, a renovação de

inscrição da Associação Terapêutica Paradesportiva Equocavalaria junto ao CMDCA, com validade até o dia vinte de abril de dois mil e vinte e dois.

Renovação de

inscrição –

Associação

Terapêutica

Paradesportiva

Equocavalaria

Logo após, tratou-se acerca da renovação de inscrição do Instituto Bom Aluno, CNPJ 04.032.621/0002-99, junto ao CMDCA. A Comissão de Análise Documental, Legislação e Normas emitiu parecer

favorável à renovação mediante exame dos documentos apresentados. As convidadas Edna Neves e Maria Isabel GrassiDittert, representando a instituição, explanaram a respeito do histórico de atuação do

instituto, bem como das atividades desenvolvidas em 2020 e das planejadas para 2021, destacando novo processo seletivo que deverá ser lançado em breve. Após as considerações dos/as conselheiros/as, a

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

Renovação de

inscrição –

Instituto Bom

Aluno

Dando prosseguimento, foi tratado acerca da renovação de inscrição da Associação Ita Wegman, CNPJ 10.311.690/0001-53, no CMDCA. De acordo com estudo preliminar da Comissão de Análise

Documental, Legislação e Normas, que emitiu parecer favorável à renovação, o conselheiro Daniel Havro da Silva, representante da instituição, expôs sobre as atividades desenvolvidas e planejadas pela

associação no atendimento a crianças e adolescentes. A plenária, diante disso, aprovou, sem ressalvas, a renovação de inscrição da Associação Ita Wegman junto ao CMDCA, com validade até o dia vinte de

abril de dois mil e vinte e dois.

Renovação de

inscrição –

Associação Ita

Wegman

Logo após, o conselheiro Daniel Havro da Silva, representando a Associação Ita Wegman, CNPJ 10.311.690/0001-53, apresentou o Plano de Trabalho e Aplicação do Projeto Criança Semente visando

segunda aditivação de prazo e recursos ao Termo de Fomento nº 001/2020. Com relação ao Plano de Trabalho, foi explanado que se trata do mesmo objeto, sendo exibida a caracterização da organização,

caracterização do projeto executado, objetivos, metas de atendimento e metodologia de trabalho. No que concerne às fontes de recursos, foi apresentado o montante de R$ 14.855,27 (catorze mil, oitocentos

e cinquenta e cinco reais e vinte e sete centavos) a ser aditivado, já descontado o percentual de retenção ao FMDCA, conforme destinações de parte do imposto de renda de pessoas físicas e jurídicas ao

Fundo, tendo a Associação Ita Wegman como instituição beneficiada. Foram exibidos, em seguida, os recibos de destinação referentes ao montante discriminado. Após as considerações e manifestações

dos/as conselheiros, a plenária aprovou, sem ressalvas, o Plano de Trabalho e Aplicação do Projeto Criança Semente, da Associação Solar Ita Wegman, com valor aditivo de R$ 14.855,27 (catorze mil,

oitocentos e cinquenta e cinco reais e vinte e sete centavos), num total de R$ 245.211,96 (duzentos e quarenta e cinco mil, duzentos e onze reais e noventa e seis centavos), com prazo de execução até o mês

de setembro de 2021.

Plano de

Trabalho e

Aplicação –

Associação Ita

Wegman – 2º

aditivo ao

Termo de

Fomento nº

01/2020

Em seguida, foi conferida ciência a respeito do Ofício nº 54/2021, remetido pelo Conselho Tutelar de Campo Magro ao CMDCA. O documento comunica decisão colegiada com relação à escala de trabalho

dos conselheiros tutelares, tendo em vista o agravamento da pandemia de Covid-19. Informou-se que a decisão contempla a permanência de três conselheiros tutelares em atendimento na sede do órgão e o

revezamento de dois plantonistas. Foi divulgado, ainda, que o Ministério Público, através da 3ª Promotoria de Justiça de Almirante Tamandaré, foi cientificado a respeito da matéria e que não haverá prejuízo

no atendimento prestado a crianças e adolescentes. Diante do exposto e após as considerações dos conselheiros tutelares presentes na sessão, a plenária deliberou por tomar ciência da decisão e oficiar a Rede

de Proteção à Criança e ao Adolescente de Campo Magro a fim de verificar os impactos e a funcionalidade da escala de trabalho apresentada junto aos demais órgãos que compõem o Sistema de Garantia de

Direitos. A matéria será objeto da próxima sessão ordinária do CMDCA, de modo que o órgão possa emitir parecer sobre o tema a partir das informações recebidas.

Escala de

atendimento

Conselho

Tutelar –

Ofício nº

54/2021

Posteriormente, a plenária tomou ciência acerca do processo de trabalho da Comissão de Comunicação, Articulação e Mobilização do CMDCA. Foi informado que a Comissão trabalha na elaboração de

campanha de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, alusiva ao dia 18 de maio, que conta com aporte de R$ 10.000,00 (dez mil reais) do FMDCA, conforme Resolução nº 16/2020

do CMDCA. A partir das discussões entre os membros da Comissão, em contato com o Departamento de Comunicação da Prefeitura Municipal, foram enviados para cotação os seguintes itens junto à

Processo de

trabalho –

Comissão de

Comunicação,

ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO 
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agência de comunicação licitada: outdoor com criação de texto, layout e arte final, tendo como público-alvo a comunidade em geral; e vídeo de animação com duração de um a dois minutos, voltado ao

público infantil. A partir do retorno do orçamento, a Comissão irá tratar da aprovação do conteúdo das peças para veiculação no mês de maio.

Articulação e

Mobilização

Ato contínuo, esteve em pauta a prestação de contas da Deliberação nº 107/2017 – CEDCA/PR, denominada Fortalecimento dos Conselhos Tutelares, tendo como referência o segundo semestre de 2020. A

servidora da Secretaria Municipal de Ação Social, Luciana Marin, apresentou que, do montante total de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), foram executados recursos no valor de R$ 50.867,45 (cinquenta

mil, oitocentos e sessenta e sete reais e quarenta e cinco centavos) no período de referência, com saldo remanescente, acrescido de saldo de aplicação, na importância de R$ 10.863,10 (dez mil, oitocentos e

sessenta e três reais e dez centavos). Foram discriminados detalhadamente, em seguida, os itens adquiridos com a compra de mobiliário, equipamentos de informática, materiais para brinquedoteca e central

telefônica. Após as considerações e questionamentos dos conselheiros/as de direitos e conselheiros/as tutelares presentes na sessão, a plenária aprovou, sem ressalvas, a prestação de contas da Deliberação nº

107/2017 – CEDCA/PR referente ao segundo semestre de 2020.

Prestação de

contas

Deliberação nº

107/2017

CEDCA/PR –

Fortalecimento

dos Conselhos

Tutelares

Após, tratou-se a respeito da prestação de contas da Deliberação nº 062/2016 CEDCA/PR, denominada Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, tendo como referência o segundo semestre de

2020. A servidora da Secretaria Municipal de Ação Social, Luciana Marin, explanou que, do montante total de R$ 49.115,00 (quarenta e nove mil, cento e quinze reais), não foram executados recursos no

período de referência, sendo que o saldo remanescente, acrescido do saldo de aplicação, foi de R$ 4.898,82 (quatro mil, oitocentos e noventa e oito reais e oitenta e dois centavos). Após as considerações

dos/as conselheiros/as, a prestação de contas da Deliberação nº 062/2016 CEDCA/PR, alusiva ao segundo semestre de 2020, foi aprovada, sem ressalvas, pela plenária, com a devolução do saldo

remanescente, acrescido do saldo de aplicação, ao Governo do Estado, em data a ser estipulada por este e com as devidas correções monetárias.

Prestação de

Contas

Deliberação nº

062/2016

CEDCA/PR –

SCFV

Em prosseguimento, foi divulgada a cartilha “Orientações e brincadeiras para famílias com crianças com Transtorno do Espectro Autista – TEA”, organizada pela Associação Brasileira de Integração

Sensorial, Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência e Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, sendo deliberado pelo compartilhamento do material junto à sociedade

civil e equipamentos do poder público.

Cartilha

“Orientações e

brincadeiras

para famílias

com crianças

com

Transtorno do

Espectro

Autista –TEA”

Por fim, foi conferida ciência acerca do trabalho da Comissão Eleitoral para escolha dos Membros do Conselho Tutelar, que atuou em procedimento investigatório envolvendo suspeita de práticas de

condutas vedadas no pleito de 2019. A Comissão organizou oitivas dos envolvidos e, sob assessoria jurídica do Dr. Gydeon Pereira França, apreciou manifestação da defesa e da 3ª Promotoria de Justiça de

Almirante Tamandaré, emitindo decisão final pelo arquivamento do referido procedimento. Também foi comunicado sobre a realização de audiência pública online, agendada para o dia vinte e sete de abril

do corrente ano, para discussão do Plano Plurianual 2022-2025, sendo estendido convite para participação dos/as conselheiros/as de direitos. Foi salientado que o CMDCA oficiou as secretarias municipais

para que observassem, em seus programas, as diretrizes do Plano Decenal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Campo Magro 2015-2024, bem como as carências estruturais e demandas de

atendimento prioritárias elencadas junto ao Procedimento Administrativo nº MPPR-0001.19.001093-2.

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 AMANDA ATAELE LOVATO

Secretário Executivo Vice-Presidente do CMDCA
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