
Aos oito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte, às nove horas, foi realizada reunião extraordinária do CMDCA. Em razão das medidas de

distanciamento social adotadas em âmbito municipal 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, Denise Mendonça Bueno, da Universidade Livre do Esporte do Paraná, além dos/as

conselheiros/as tutelares José Roque de Oliveira Freitas, Maria Liliana Garnier Cabral, Araci Batista Ferreira Martins e Giselle de Souza Marques.

12ª Reunião do CMDCA

08/12/2020

O secretário executivo Diego Carazzai Tavares agradeceu a presença de todos/as e foi declarada aberta a plenária. Abertura da plenária

Em seguida, foi proferida a leitura da Ata de Posse da Gestão 2020-2022 do CMDCA, sendo aprovada sem ressalvas. Leitura da Ata de Posse da Gestão 2020-2022 do

CMDCA

Ato contínuo, procedeu-se a leitura da Ata de Reunião Ordinária nº 11/2020, que foi aprovada sem ressalvas. Leitura da Ata de Reunião Ordinária nº 11/2020

Logo após, tratou-se a respeito da empresa Trackmob Soluções Digitais, que presta serviço de geração e pagamento instantâneo de boletos bancários ao CMDCA,

desenvolvendo segmentação de campanhas para as entidades credenciadas e para destinações diretas ao FMDCA no site do Conselho. Com o contrato em vias de se

encerrar, a plenária discutiu sobre sua renovação. Os conselheiros Daniel Havro da Silva e Amanda Ataele Lovato, representantes da Associação Solar Ita Wegman e

Fundação Solidariedade, respectivamente, que possuem campanhas ativas no site do CMDCA, ponderaram que a experiência com a empresa foi positiva no sentido de

profissionalizar a captação de recursos, conferindo transparência e facilidade para o doador, sendo favoráveis à renovação por mais um ano. Avaliaram, contudo, que, no

caso de renovação, a partir do segundo ano o custo-benefício necessita evoluir de modo a justificar o investimento. A conselheira Joziany Silva Fernandes ressaltou que

quando da aprovação da contratação do serviço em 2019, tinha-se clara a necessidade de tempo para que os objetivos fossem atingidos. Foi informado que o orçamento

enviado pela empresa para o ano de 2021, contemplando o mesmo serviço, apresenta reajuste de R$ 10,00 (dez reais) mensais. Após as explanações e considerações, a

plenária decidiu pela aprovação, sem ressalvas, da contratação da empresa Trackmob Soluções Digitais com recursos do FMDCA para a prestação de serviços durante o

ano de 2021.

Renovação Trackmob

Dando prosseguimento, o conselheiro Daniel Havro da Silva apresentou o Plano de Trabalho e Aplicação do Projeto Criança Semente, da Associação Solar Ita Wegman,

com vistas à aditivação de prazo e recursos ao Termo de Fomento nº 01/2020. Explanou-se a respeito da caracterização do projeto, equipe profissional, objetivos, metas

de atendimento, metodologia de trabalho, cronograma de atividades, fontes de recursos, metodologia de avaliação do projeto, planilha de custos e cronograma de

desembolso. Com relação aos recursos envolvidos, explanou-se que do montante total do Termo de Fomento nº 01/2020 de R$ 187.391,50 (cento e oitenta e sete mil,

trezentos e noventa e um reais e cinquenta centavos), há previsão de execução de R$ 179.760,00 (cento e setenta e nove mil, setecentos e sessenta reais) até janeiro de

2021, com saldo remanescente de R$ 7.631,50 (sete mil, seiscentos e trinta e um reais e cinquenta centavos) e rendimentos de aplicação de R$ 206,57 (duzentos e seis

reais e cinquenta e sete centavos). Foram captados via FMDCA, através de destinações de parte do imposto de renda de pessoas físicas e jurídicas após a celebração do

Termo de Fomento nº 001/2020, R$ R$ 45.265,13 (quarenta e cinco mil, duzentos e sessenta e cinco reais e treze centavos), sendo retido para o Fundo o montante de R$

4.526,51 (quatro mil, quinhentos e vinte e seis reais e cinquenta e um centavos) e estando habilitado para repasse à instituição R$ 40.738,62 (quarenta mil, setecentos e

trinta e oito reais e sessenta e dois centavos). Após a apresentação e consoante análise dos/as conselheiros/as, o Plano de Trabalho e Aplicação do Projeto Criança

Semente, da Associação Solar Ita Wegman, com valor aditivo de R$ 48.576,69 (quarenta e oito mil, quinhentos e setenta e seis reais e sessenta e nove centavos) e prazo

de execução até o mês de maio de 2021, foi aprovado, sem ressalvas, pela plenária.

Plano de Trabalho e Aplicação – Associação

Solar Ita Wegman

Em seguida, foi comunicado o parecer da Comissão de Análise Documental, Legislação e Normas a respeito do Projeto Educação para a Vida, da Comunidade Cristã

Reviver em Campo Magro. Informou-se que a comissão esteve reunida por duas vezes para tratar da matéria, nos dias vinte e quatro de novembro e sete de dezembro do

corrente ano, além de ter realizado visita técnica à instituição na data de dois de dezembro. Os membros da comissão explanaram quanto ao trabalho desenvolvido,

relatando que foram solicitados detalhamentos com relação ao plano de aplicação, sendo todos esclarecidos pela organização. Diante da análise dos documentos e do

constatado em visita técnica, o parecer foi pela aprovação do Plano de Trabalho e Aplicação do Projeto Educação para a Vida, no valor total de R$ R$ 178.584,00 (cento

e setenta e oito mil, quinhentos e oitenta e quatro reais), apto à captação recursos via FMDCA através de destinações de parte do imposto de renda de pessoas físicas e

jurídicas, dentro dos limites exigidos pela legislação em vigência. A partir do exposto, a plenária aprovou, sem ressalvas, o parecer da Comissão de Análise Documental,

Legislação e Normas quanto à matéria em pauta.

Parecer da Comissão de Análise Documental,

Legislação e Normas – Projeto Educação para a

Vida

Seguidamente, foi submetida para apreciação do colegiado a inscrição no CMDCA do Projeto Pulsar +, da Universidade Livre do Esporte do Paraná, CNPJ

02.181.877/0001-51, conforme envio prévio da documentação aos/às conselheiros/as via correio eletrônico. Representando a instituição, a Sra. Denise Mendonça Bueno

explanou a respeito da caracterização do projeto, levantamento de perfis, público-alvo, objetivos, metas, metodologia de execução das atividades e metodologia de

avaliação. Foi comunicado a respeito da previsão de execução em escolas municipais, sendo que a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer -

SEMEC, por meio do Ofício nº 028/2020, assinado pela secretária da pasta e pelo prefeito do município, manifestou o desejo de receber o projeto na Escola Municipal

João Menegusso Filho, atendendo crianças do 3º, 4º e 5º anos do Ensino Fundamental. Representante da SEMEC, a conselheira Janete Costa informou que o

Departamento de Esportes, após análise do projeto, atestou interesse em sua execução no município. A conselheira pontuou, contudo, que diante do contexto da

pandemia e da incerteza com relação ao retorno às atividades escolares, a execução do projeto dependerá de autorização das autoridades de saúde, sendo indefinida

qualquer previsão de início. Após as considerações e consoante análise da documentação apresentada, a plenária aprovou, sem ressalvas, a inscrição do Projeto Pulsar +,

da Universidade Livre do Esporte, no CMDCA.

Inscrição Projeto Pulsar + - Universidade Livre

do Esporte

Em continuidade, apresentou-se a prestação de contas da Deliberação nº 095/2017 - CEDCA/PR, denominada Atenção às famílias dos adolescentes internados por

medidas socioeducativas – AFAI, referente ao executado até o dia trinta de junho de 2020. Foi comunicado que do montante total de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais),

não foram executados recursos até a data de trinta de junho de 2020. Informou-se, ainda, que foi identificado um pagamento equivocado com recursos da deliberação,

realizado em janeiro de 2020 no valor de R$ 3.730,00 (três mil, setecentos e trinta reais) e que, em correção, o montante será depositado ao Governo do Estado ainda

neste ano. De modo a executar com maior segurança os valores recebidos, a gestão municipal aguarda posicionamento do ente estadual quanto à vigência do plano de

ação pactuado. A partir do exposto, a prestação de contas da Deliberação nº 095/2017 – CEDCA/PR, referente ao executado até o dia trinta de junho de 2020, foi

aprovada sem ressalvas.

Prestação de Contas Deliberação nº 095/2017

CEDCA/PR – AFAI

Após, foi dada ciência sobre a ação de danos morais movida pelo Instituto da Comunidade Afro-Brasileira – ICAB, CNPJ 11.362.069/0001-81, contra o município de Processo 0007759-24.2020.8.16.0024 – Juizado

ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 
ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 12/2020 - CMDCA



Campo Magro, sob alegação de que, apesar de atender a todos os requisitos, não teve sua inscrição renovada junto ao CMDCA e também ao CMAS. Informou-se que a

Procuradoria Geral do Município encaminhou ofício à Secretaria Municipal de Ação Social, que detém vínculo administrativo com os ambos os conselhos de direitos,

solicitando informações e documentos para que possa ser ofertada defesa junto ao processo aberto no Juizado Especial da Fazenda Pública de Almirante Tamandaré. A

resposta está sendo elaborada pela presidência e secretaria executiva do CMDCA e CMAS, de modo a elucidar todo o processo de renovação de inscrição da entidade e

seu embasamento nas normativas e marcos regulatórios das políticas da infância e adolescência e da assistência social.

Especial Cível

Após o exposto, eu, Diego Carazzai Tavares, declaro que a ata foi lavrada por mim e que a lista de presença será assinada na primeira reunião presencial após o término das medidas de distanciamento social.

DIEGO CARAZZAI TAVARES MARIA VITÓRIA BARROS DUARTE CALEME

Secretário Executivo Presidente do CMDCA
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