
Aos treze dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte foi realizada reunião ordinária do CMDCA. Em razão das medidas de distanciamento social adotadas em âmbito municipal como

prevenção ao avanço da Covid-19, a reunião ocorreu via videoconferência. Estiveram presentes: os/as conselheiros/as governamentais Maria Vitória Barros Duarte Caleme, Janete Costa, Paulo

Henrique Casagrande, Altair dos Santos e Caroline Wosniak; os/as conselheiros/as não governamentais Osvaldo Patrzyk, Daniel Havro da Silva, Joziany Silva Fernandes, Amanda Ataele Lovato

e Vânia Lucia Slaviero; na condição de ouvintes, a Secretária Municipal de Ação Social Marcia Regina Ferreira da Silva e o Conselheiro Tutelar José Roque de Oliveira Freitas; o assessor

jurídico do CMDCA, Gydeon Pereira França; e o secretário executivo Diego Carazzai Tavares.

10ª Reunião do

CMDCA

13/10/2020

Após o ingresso dos/as conselheiros/as na plataforma de videoconferência, a presidente do CMDCA Joziany Silva Fernandes agradeceu a presença de todos/as e declarou aberta a plenária. Abertura da

plenária

O secretário executivo Diego Carazzai Tavares procedeu a leitura da Ata de Reunião Ordinária nº 09/2020, que foi aprovada sem ressalvas. Leitura da Ata

nº 09/2020

Em seguida, tratou-se a respeito da Ocupação Vila Nova Esperança, localizada na área conhecida como FREI. Foi dada ciência à plenária a respeito do contexto da ocupação, que foi iniciada em meados de

março sob a liderança do Movimento Popular por Moradia – MPM com cerca de 700 (setecentas) famílias. A conselheira Maria Vitória informou que a Secretaria Municipal de Ação Social - SAS realizou

visita ao local juntamente com o Ministério Público e que, desde o início da ocupação, haja vista sua dimensão, foi sublinhado que o município não teria condições de responder sozinho às demandas sociais

de todas as famílias ocupadas, necessitando de apoio do Governo do Estado. Diante disso, foram articuladas reuniões entre os entes, sendo disponibilizados recursos humanos, por parte do Governo do

Estado, para o início de um cadastramento das famílias ocupadas, a fim da elaboração de um diagnóstico e plano de ação conjunto. Em paralelo, houve disputa no campo jurídico entre as partes interessadas,

culminado em decisão judicial pela reintegração de posse e desocupação do local. A partir dessa decisão, as articulações para o cadastramento das famílias foram interrompidas. A conselheira Amanda

Ataele Lovato afirmou que, em contato com o MPM para realização de doações, constatou que a ocupação conta com uma escolinha criada para que as crianças possam realizar suas atividades escolares com

apoio da comunidade. A conselheira Maria Vitória ressaltou que a SAS manteve contato com as lideranças da ocupação, testemunhado que as famílias contam com acesso à alimentação e cuidados com

relação à Covid-19 por conta das doações recebidas e da organização do movimento social. Além disso, as famílias que necessitam acessam ao CRAS e as Unidades Básicas de Saúde do município. O

conselheiro tutelar José Roque de Oliveira Freitas declarou que o Conselho Tutelar já atuou na ocupação, em especial por questões de guarda, e que o órgão monitora, na medida do possível, a situação das

crianças e adolescentes residentes. Ficou decidido que o CMDCA irá acompanhar a situação da ocupação por meio de informações transmitidas nas reuniões plenárias por representantes dos órgãos públicos

e da sociedade civil, tomando providências quando couber sua atuação.

Ocupação Vila

Nova

Esperança

Logo após, foi apresentada a atualização do Plano de Aplicação da Fundação Solidariedade, CNPJ 81.652.513/0001-89, para o ano de 2020. A conselheira Amanda Ataele Lovato, representante da

instituição, informou que a atualização se dá em razão das doações de pessoas físicas e jurídicas realizadas via FMDCA, no valor de R$ 1.594.545,04 (um milhão, quinhentos e noventa e quatro mil,

quinhentos e quarenta e cinco reais e quatro centavos), acrescidas do saldo remanescente e dos rendimentos relativos ao Termo de Fomento n° 03/2018, no valor de R$ 7.229,68 (sete mil, duzentos e vinte e

nove reais e sessenta e oito centavos), e descontado o percentual de 10% (dez por cento) retido pelo Fundo, referente a R$ 159.454,50 (cento e cinqüenta e nove mil, quatrocentos e cinqüenta e quatro reais e

cinqüenta centavos). O documento, com valor total de R$ 1.442.320,22 (um milhão, quatrocentos e quarenta e dois mil, trezentos e vinte reais e vinte e dois centavos) foi aprovado, sem ressalvas, pela

plenária.

Plano de

Aplicação

Fundação

Solidariedade

– atualização

Dando prosseguimento, foi apresentado o Projeto Casa Amarela – apoio às famílias na pandemia, da Fraternidade Espírita Allan Kardek, CNPJ 07.317.684/0001-07. A conselheira Joziany Silva Fernandes,

representante da instituição, contextualizou que a motivação para a criação do projeto se deu em razão da percepção das dificuldades das famílias atendidas em realizar as atividades escolares à distância, por

conta das medidas de prevenção ao Covid-19. Diante desse quadro, a organização entrou em contato com a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer – SEMEC, bem como com a

Procuradoria Municipal, recebendo o aval para viabilizar o projeto. As atividades iniciaram há cerca de um mês, nas terças e quintas-feiras no período da tarde, com estrutura para atendimento

individualizado a estudantes e apoio de voluntários, seguindo as recomendações sanitárias da Secretaria Municipal de Saúde – SESAU. A conselheira Janete Costa, representante da SEMEC, destacou a

parceria com a pasta e informou que os resultados têm sido positivos. A conselheira Joziany Silva Fernandes colocou o projeto à disposição para visitas do Conselho Tutelar e deste CMDCA. A plenária,

diante do exposto, aprovou, sem ressalvas, o Projeto Casa Amarela – apoio às famílias na pandemia, da Fraternidade Espírita Allan Kardek. O conselheiro Daniel Havro da Silva informou, ainda, a intenção

de retomada das atividades presenciais da Associação Solar Ita Wegman, com atividades de Extra Lesson, estando a organização em articulação com a SESAU, SEMEC, famílias e professores envolvidos.

Apresentação

Projeto Casa

Amarela

FEAK – apoio

às famílias na

pandemia

A seguir, foi apresentada a proposta de Plano de Ação e Aplicação para os recursos do FMDCA – ano 2021, resultado do trabalho da Comissão Permanente de Fiscalização. A Comissão esteve reunida em

oito oportunidades, contando com o apoio do Departamento de Contabilidade da Prefeitura Municipal e embasando o documento na Lei Federal 8.069/90, nas Resoluções nº 137/2010 e nº 194/2017 do

Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente – CONANDA, no Plano Decenal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Campo Magro – 2015 – 2024, nas propostas da X Conferência

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Campo Magro, e em relatórios de atendimentos do Conselho Tutelar, do Centro de Referência de Assistência Social – CRAS e do Centro de

Referência Especializado de Assistência Social – CREAS. O Plano, com valor total de R$ 282.000,00 (duzentos e oitenta e dois mil reais), foi apreciado em sua integralidade pela plenária e, após discussão

entre os/as conselheiros/as, aprovado sem ressalvas.

Plano de Ação

e Aplicação

para os

recursos do

FMDCA –

2021

Seguidamente, foram apresentados os materiais da campanha de arrecadação de recursos para o FMDCA - 2020–2021 “Não vá embora, leãozinho”, também resultado do trabalho da Comissão Permanente

de Fiscalização. Os materiais consistem em vídeo de lançamento, cartaz, banner e informativo, tendo como intuito sensibilizar e fidelizar potenciais doadores via destinação de parte do Imposto de Renda

para o FMDCA, dentro dos limites de até 6% para pessoas físicas e de 1% para pessoas jurídicas. Após a apreciação da plenária, os materiais alusivos à campanha foram aprovados sem ressalvas.

Campanha de

Arrecadação

FMDCA 2020

– 2021

Em prosseguimento, foi apresentada, para ciência e acompanhamento, pelo conselheiro Altair dos Santos, a proposta da Lei Orçamentária Anual – LOA, referente ao ano de 2021. Foram apreciados os

projetos-atividades referentes ao FMDCA, já incluídas as alocações previstas no Plano de Ação e Aplicação previamente aprovado pela plenária, com previsão orçamentária total de R$ 620.000,00

(seiscentos e vinte mil reais).

Lei

Orçamentária

Anual – LOA

2021

Na sequência, foi dada ciência a respeito do conserto do veículo Spin, placa AYP-3154, pertencente ao Conselho Tutelar, despendido com recursos da Secretaria Municipal de Ação Social no valor de R$

1.360,10 (mil, trezentos e sessenta reais e dez centavos). O veículo já se encontra em pleno funcionamento e à disposição do órgão.

Conserto

Veículo Spin –

Conselho

Tutelar

Logo após, foi comunicado a respeito da realização da X Conferência Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente entre os dias 21 e 24 de setembro através de plataformas online. O Conselheiro

Tutelar José Roque de Oliveira Freitas, delegado do município de Campo Magro, irá explanar sobre a participação no evento na próxima reunião plenária do CMDCA.

X

Conferência

Estadual dos

Direitos da

Criança e do

Adolescente

Em seguida, tratou-se a respeito do processo eleitoral do CMDCA para a composição da gestão 2020-2022. Conforme a Lei Municipal nº 761/2012 e o Regimento Interno do CMDCA, foi dada ciência sobre

os membros titulares e suplentes designados pela Secretaria Municipal de Ação Social, Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de

Planejamento e Secretaria Municipal de Fazenda. Com relação aos membros da Sociedade Civil, foi realizado pleito através de Assembleia Geral online, ocorrida aos nove dias do mês de outubro, segundo

regulamento previsto pelos Editais nº 001, 002 e 003/2020 do CMDCA, sendo eleitas as cinco organizações da sociedade civil com maior número de votos. No que concerne à participação de adolescentes

no Conselho, foi articulada a realização de assembléia entre representantes estudantis e do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV para escolha de membro titular e suplente. No

Processo

Eleitoral

CMDCA –

gestão 2020-

2022
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entanto, devido a dificuldades dos Colégios Estaduais para a mobilização de adolescentes, será procedida a indicação de representantes do SCFV. A posse da nova composição do CMDCA para a gestão

2020-2022 se dará em assembléia virtual no dia dez de novembro de dois mil e vinte, com a posterior publicação de Decreto de Nomeação dos membros titulares e suplentes pelo Chefe do Poder Executivo

em Diário Oficial.

Seguidamente, comunicou-se o fato de o Sr. Alexandre Cezar, presidente do Instituto da Comunidade Afro-Brasileira – ICAB, CNPJ 11.362.069/0001-81, ter tecido acusações, em evento ao vivo online de

vereador do município de Campo Magro, com relação ao processo de renovação da inscrição de sua instituição junto ao CMDCA, alegando que a entidade foi prejudicada por suposta má conduta deste

órgão. Ressaltou-se que o processo de renovação passou pela Comissão de Análise Documental do CMDCA, a qual se reuniu para tratar da matéria nos dias vinte e oito de julho e três de setembro, além de

ter realizado visita técnica ao local indicado como sede da instituição no município no dia trinta e um de agosto. O parecer final da Comissão, recomendando a não renovação da entidade, passou pelo crivo

da plenária em reunião ordinária nº 09/2020, realizada aos oito dias do mês de setembro, sendo aprovado, sem ressalvas, após discussão entre os/as conselheiros/as de direitos. Diante disso, ficou decidido

por encaminhar o conteúdo do vídeo para o assessor jurídico do CMDCA, Gydeon Pereira França, para possíveis providências que se façam necessárias.

Renovação

inscrição

ICAB

Por fim, foi realizado balanço final da gestão do CMDCA 2018 – 2020, sendo enfatizados os avanços realizados, em especial através do trabalho em comissões temáticas, e os desafios para a próxima

gestão. Os/as conselheiros/as agradeceram a presidente Joziany Silva Fernandes pela dedicação, disponibilidade e comprometimento com a política da infância e da adolescência nesses dois anos à frente do

CMDCA.

Balanço Final

gestão 2018-

2020

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 JOZIANY SILVA FERNANDES

Secretário Executivo Presidente do CMDCA
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