
Aos nove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, às nove horas, foi realizada reunião ordinária do 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, Noeli Aparecida Colodel Menegusso, Emerson Jucelino Vieira Gabroviz 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: Márcia Regina Ferreira da Silva, Secretária Municipal de Ação Social, além dos/as

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

1ª Reunião do CMDCA

09/02/2021

A presidente do CMDCA, Maria Vitória Barros Duarte Caleme, agradeceu a presença de todos/as, destacando as conquistas do órgão ao longo do ano de 2020, além dos

desafios e responsabilidades a serem enfrentados no presente exercício. Após desejar um ótimo trabalho aos/às conselheiros/as, declarou aberta a plenária.

Abertura da

plenária

Em seguida, o secretário executivo Diego Carazzai Tavares proferiu a leitura da Ata de Reunião Extraordinária nº 12/2020 do CMDCA, que foi aprovada sem ressalvas.

O conselheiro Daniel Havro da Silva, representante da Associação Solar Ita Wegman, deu ciência a respeito de alterações contábeis realizadas no Plano de Aplicação da

instituição aprovado na última reunião ordinária, com vistas à aditivação de prazo e recursos ao Termo de Fomento nº 01/2020. Em razão disso, foi deliberado por

realizar uma rerratificação, dando conta de retificar o montante total do repasse para R$ 40.738,62 (quarenta mil, setecentos e trinta e oito reais e sessenta e dois

centavos), acrescido de rendimentos de aplicação financeira no valor de R$ 206,57 (duzentos e seis reais e cinquenta e sete centavos), e ratificar o restante do Plano de

Aplicação da Associação Solar Ita Wegman.

Leitura da Ata de Reunião Extraordinária 12/2020

Logo após, a presidente Maria Vitória Barros Duarte Caleme, enquanto conselheira representante da Secretaria Municipal de Ação Social, atualizou a plenária a respeito

do andamento do processo de cadastramento das famílias residentes na Ocupação Vila Nova Esperança. Foi informado que, até o mês de dezembro de 2020, haviam sido

cadastradas 609 (seiscentas e nove) famílias ocupadas, numa parceria entre a Prefeitura Municipal e o Governo do Estado. O cadastramento tem previsão de retomada no

dia quinze de fevereiro, com prognóstico de se encerrar em uma semana, de modo a concluir essa etapa. Numa segunda fase, os dados serão compilados pela Prefeitura

Municipal e enviados ao Governo do Estado, servindo de subsídio para a programação de ações que visem solucionar as demandas sociais diagnosticadas. Ficou

decidido que na próxima reunião ordinária do CMDCA será comunicado sobre o andamento do processo, de modo que o órgão possa acompanhar a situação visando a

garantia dos direitos das crianças e adolescente envolvidos.

Ocupação Vila Nova Esperança – informe

Seqüencialmente, tratou-se a respeito da Deliberação nº 095/2017 CEDCA/PR, denominada “Atenção às famílias dos adolescentes internados por medidas

socioeducativas – AFAI”. A prestação de contas referente ao executado até o dia trinta de junho de 2020 havia sido aprovada pela plenária do CMDCA na última reunião

do colegiado, com a devolução do montante de R$ 3.730,00 (três mil, setecentos e trinta reais), por conta de pagamento equivocado, ao Governo do Estado. A presidente

Maria Vitória Barros Duarte Caleme informou que, em contato com o ente estadual, foi orientada a não proceder a devolução do valor supracitado, uma vez que este

havia sido executado na compra de um computador para o CREAS, de modo a atingir o objeto da deliberação. Instruiu-se, ademais, que, caso o CEDCA/PR considere o

caso passível de devolução de valores, esta poderia ser realizada posteriormente ao fechamento da prestação de contas. A partir destas informações e após discussão

entre os/as conselheiros/as, a plenária aprovou, sem ressalvas, a prestação de contas da Deliberação nº 095/2017 CEDCA/PR, referente ao executado até dia trinta de

junho de 2020, com valor executado de R$ 3.730,00 (três mil, setecentos e trinta reais) na compra de um computador para o CREAS.

Deliberação nº 095/2017 CEDCA/PR – AFAI -

atualização

Dando prosseguimento, foi dada ciência acerca da prorrogação do prazo para as Organizações da Sociedade Civil aderirem aoEdital nº 001/2020 da Secretaria da Justiça

Família e Trabalho, regido pela Resolução nº 086/2019 CEDCA/PR. O edital tem por objeto o fortalecimento da Rede Socioassistencial com financiamento para reparos.

A data final para adesão foi estendida para o dia dois de março de dois mil e vinte e um.

Deliberação nº 86/2019 CEDCA/PR e

Chamamento Público nº 01/2020 SEJUF

Seguidamente, foi informado que o processo para renovação das inscrições das organizações da sociedade civil junto ao CMDCA encontra-se em aberto a partir desta

reunião plenária. As instituições com registro ativo possuem inscrição vigente até o dia vinte de abril do corrente ano. Comunicou-se que as organizações da sociedade

civil deverão enviar a documentação para renovação para o email do Conselho. Os documentos serão examinados pela Comissão de Análise Documental, Legislação e

Normas e submetidos à aprovação do colegiado nas reuniões ordinárias de março e abril, conforme calendário anual do órgão. As informações detalhadas serão enviadas

às entidades pela secretaria executiva do CMDCA.

Renovação de inscrição – organizações da

sociedade civil

Após, a conselheira Amanda Ataele Lovato, representante da Fundação Solidariedade, CNPJ 81.652.513/0001-89, apresentou atualização do Plano de Aplicação da

instituição, com vistas à aditivação de recursos ao Termo de Fomento nº 008/2020, firmado junto à Prefeitura Municipal. Foi explanado que, após a celebração do Termo

de Fomento, houve captação de recursos via FMDCA, através de destinações de parte do imposto de renda de pessoas físicas, num montante total de R$ 16.380,00

(dezesseis mil, trezentos e oitenta reais), sendo retido o valor de R$ 1.638,00 (mil, seiscentos e trinta e oito reais), correspondente a 10% das destinações, para o

FMDCA. O valor a ser aditivado, diante do exposto, equivale a R$ 14.742,00 (catorze mil, setecentos e quarenta e dois reais). Após a apresentação do documento e as

considerações dos/as conselheiros/as, o Plano de Aplicação da Fundação Solidariedade, com valor aditivo de R$ 14.742,00 (catorze mil, setecentos e quarenta e dois

reais), passando ao valor global de R$ 1.457.062,22 (um milhão, quatrocentos e cinquenta e sete mil, sessenta e dois reais e vinte e dois centavos) foi aprovado, sem

ressalvas, pela plenária.

Plano de Aplicação Fundação Solidariedade –

atualização

Em seguida, foi dada ciência sobre o resultado do Edital FIA 2020, promovido pelo Itaú Social, no qual o CMDCA apresentou proposta tendo como executora a

Fundação Solidariedade. A proposta inscrita não foi selecionada para apoio, no entanto teve seu mérito reconhecido pela Comissão Técnica de Seleção, sendo

considerada bem escrita e bem fundamentada, além de encontrar-se em sintonia com as normas básicas dos serviços de acolhimento institucional. Foi ressaltada a

importância de monitorar os editais nos quais tanto o CMDCA quanto as instituições possam inscrever propostas.

Edital FIA Itaú Social 2020 – resultado

Posteriormente, esteve em pauta a necessidade de recomposição da Comissão Eleitoral para escolha dos membros do Conselho Tutelar em razão de procedimento

investigatório em andamento referente ao pleito de 2019. Em resposta ao Ofício nº 770/2020, da 3ª Promotoria de Justiça de Almirante Tamandaré, foi agendada reunião

da referida comissão, com a presença da agente ministerial, para impulsionar a conclusão do procedimento instaurado. Tendo em vista o processo eleitoral do CMDCA

para escolha da gestão 2020-2022 do órgão, a Comissão Eleitoral para escolha dos membros do Conselho Tutelar foi recomposta com a seguinte formação: Maria Vitória

Barros Duarte Caleme (governamental); Paulo Henrique Casagrande (governamental); Emerson Jucelino Vieira Gabroviz (governamental); Amanda Ataele Lovato

(sociedade civil); Joziany Silva Fernandes (sociedade civil); e Osvaldo Patrzyk (sociedade civil).

Recomposição da Comissão Eleitoral para

escolha dos membros do Conselho Tutelar

Prontamente, tratou-se a respeito da elaboração do Plano Plurianual 2022-2025, documento de planejamento a médio prazo que estabelece as diretrizes, objetivos e

metas a serem seguidos pela gestão municipal. Visando garantir a prioridade absoluta conferida a crianças e adolescentes, ficou decidido por oficiar as secretarias

municipais para que observem, na elaboração de seus respectivos planos de ação, as diretrizes do Plano Decenal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Campo

Plano Plurianual 2022-2025 – Política da

Infância e Adolescência

ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 
ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 01/2021 - CMDCA



Magro 2015-2024, bem como as carências estruturais e demandas de atendimento prioritárias elencadas junto ao Procedimento Administrativo nº MPPR-

0001.19.001093-2.

Ato contínuo, foram apresentadas as propostas aprovadas na X Conferência Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, as quais deverão ser observadas e tidas

como referências para os trabalhos do CMDCA.

X Conferência Estadual dos Direitos da Criança

e do Adolescente – propostas aprovadas

Em seguida, foi dada ciência a respeito do processo de renovação de contrato com a empresa Trackmob Soluções Digitais, CNPJ 19.240.580/0001-12, consoante o

deliberado em Reunião Extraordinária nº 12/2020. O conselheiro Paulo Henrique Casagrande informou que o processo licitatório encontra-se tramitando na Prefeitura

Municipal, sendo que é aguardado o envio de documentos complementares. O CMDCA irá monitorar o andamento do processo.

Processo de renovação Trackmob

Posteriormente, foi tratado quanto à nova sede do Conselho Tutelar de Campo Magro, que já se encontra em funcionamento e atendendo a comunidade. Os conselheiros

tutelares presentes explanaram a respeito do trabalho no novo espaço, ressaltando os ganhos para a atuação do órgão em defesa dos direitos da criança e do adolescente.

Nova sede do Conselho Tutelar

A seguir, foi apresentado o Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo 2021-2023, elaborado pelas técnicas do CREAS. O documento deverá ser encaminhado à

Comissão Permanente de Avaliação do Plano Municipal de Medidas Socioeducativas para análise e considerações, sendo submetido à aprovação da plenária do CMDCA

em reunião colegiada.

Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo

2021-2023

Após, deliberou-se sobre a aditivação do Plano de Aplicação dos Recursos do FMDCA para o ano de 2021. De acordo com o arrecadado através de destinações ao

Fundo de parte do imposto de renda de pessoas físicas e jurídicas, até o mês de dezembro de 2020, a plenária aprovou, sem ressalvas, aditivo de R$ 200.000,00 (duzentos

mil reais) para financiamento da ação “Construção de espaço multiuso destinado prioritariamente ao público adolescente”. O montante total direcionado a esta ação,

regulamentada pela Resolução nº 17/2020 do CMDCA, passa a ser de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais).

Aditivo Plano de Aplicação FMDCA 2021

Seguidamente, as atividades previstas no Plano de Ação e Aplicação dos Recursos do FMDCA para o ano de 2021 foram divididas entre as comissões temáticas do

Conselho, conforme segue: Ação de construção de espaço multiuso destinado prioritariamente ao público adolescente sob responsabilidade da Comissão Permanente de

Orçamento e Gerenciamento do FMDCA; ação de promover curso de capacitação para os conselheiros de direitos do CMDCA - gestão 2020-2022 sob responsabilidade

da Comissão Permanente de Políticas Básicas e Garantias de Direitos; ação de lançar campanha municipal de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e

adolescente a encargo da Comissão Permanente de Comunicação, Articulação e Mobilização; ação de lançar campanha municipal de combate ao trabalho infantil por

conta da Comissão Permanente de Comunicação, Articulação e Mobilização; ação de lançar campanha municipal de destinação do Imposto de Renda para o FMDCA

por incumbência da Comissão Permanente de Orçamento e Gerenciamento do FMDCA; ação de contratar pesquisadores para o desenvolvimento de projetos de pesquisa

e mapeamento territorial para a produção de diagnósticos municipais sob a responsabilidade da Comissão Permanente de Políticas Básicas e Garantias de Direitos; e

ação de lançar edital de chamamento público para escolha de projeto socioeducativo de atenção à infância e adolescência a encargo da Comissão de Análise Documental,

Legislação e Normas.

Plano de Ação e Aplicação FMDCA 2021 –

trabalho em comissões

Por fim, a presidente Maria Vitória Barros Duarte Caleme solicitou autorização dos/as conselheiros/as para o envio dos materiais alusivos à campanha “Não vá embora,

leãozinho”, bem como dos documentos relacionado ao Plano de Ação e Aplicação do FMDCA para o CEDCA/PR, com intenção de divulgar o trabalho do CMDCA, o

que foi acatado pela plenária.

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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