
Aos dez dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte, às nove horas e trinta minutos, 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 em formato online. Estiveram presentes: os/as conselheiros/as governamentais Maria Vitória Barros Duarte Caleme, Paula

Cristina Santos Clazer Chaves, Paulo Henrique Casagrande, Janete Costa, Noeli Aparecida Colodel Menegusso, 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,

Amanda Ataele Lovato e Jaqueline dos Santos Moraes; o representante dos adolescentes Kayky Vinícius Machado; o secretário executivo Diego Carazzai Tavares; e, na condição de ouvintes, Luciane

Mialik Wagnitz Linczuk, da Comunidade Cristã Reviver em Campo Magro, e os/as conselheiros/as tutelares José Roque de Oliveira Freitas, Marcos Urbano da Silva, Maria Liliana Garnier Cabral,

Araci Batista Ferreira Martins e Giselle de Souza Marques.

11ª Reunião do

CMDCA

10/11/2020

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 Ata de Reunião Ordinária nº 10/2020, sendo aprovada sem ressalvas. Leitura da Ata nº

10/2020

Logo após, foi aberta eleição para a Diretoria Executiva do CMDCA para mandato da gestão 2020-2022, válido até o dia dezoito de outubro do ano de dois mil e vinte e dois. De acordo com disposto

no artigo 13, inciso II, da Lei Municipal nº 761/2012, bem como no artigo 22, § 1º, do Regimento Interno do CMDCA, deverá ser observada a alternância entre representantes do poder público e da

sociedade civil organizada para os cargos de presidente e vice-presidente. Diante disso, a gestão que se inicia pressupõe a presidência governamental e a vice-presidência não governamental. A

conselheira Maria Vitória Barros Duarte Caleme, representante da Secretaria Municipal de Ação Social, apresentou-se como candidata única para o cargo de presidente do CMDCA e, após defender

sua candidatura, foi eleita por unanimidade pela plenária. Representando a Fundação Solidariedade, a conselheira Amanda Ataele Lovato apresentou-se como candidata única à vice-presidência do

órgão, sendo eleita por unanimidade pela plenária após a exposição da motivação de sua candidatura.

Eleição para

Presidência e Vice-

Presidência do

CMDCA

Dando continuidade, a presidente do CMDCA, Maria Vitória Barros Duarte Caleme, propôs a fusão da Comissão Permanente de Gerenciamento do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do

Adolescente – FMDCA com a Comissão Permanente de Orçamento, em razão de tratarem de temas correlatos e tendo por objetivo otimizar o trabalho do Conselho. A proposta foi acatada pela plenária

e a Comissão foi composta pelos seguintes conselheiros/as: Paulo Henrique Casagrande (governamental), Maria Vitória Barros Duarte Caleme (governamental), Emerson Jucelino Vieira Gabroviz

(governamental), Daniel Havro da Silva (sociedade civil), Amanda Ataele Lovato (sociedade civil) e Carlos Daniel Milleo (sociedade civil).

Composição da

Comissão

Permanente de

Orçamento e

Gerenciamento do

Fundo Municipal

dos Direitos da

Criança e do

Adolescente –

FMDCA

Em sequência, a Comissão Permanente de Comunicação, Articulação e Mobilização foi composta pelos/as conselheiros/as: Maria Vitória Barros Duarte Caleme (governamental), Emerson Jucelino

Vieira Gabroviz (governamental), Daniel Havro da Silva (sociedade civil) e Amanda Ataele Lovato (sociedade civil).

Composição da

Comissão

Permanente de

Comunicação,

Articulação e

Mobilização

Posteriormente, foi formada a Comissão Permanente de Políticas Básicas e Garantias de Direitos pelos/as conselheiros/as: Maria Vitória Barros Duarte Caleme (governamental), Janete Costa

(governamental), Joziany Silva Fernandes (sociedade civil) e Osvaldo Patrzyk (sociedade civil).

Composição da

Comissão

Permanente de

Políticas Básicas e

Garantias de

Direitos

A seguir, foi composta a Comissão Permanente de Avaliação do Plano Municipal de Medidas Socioeducativas pelo/as conselheiros/as: Maria Vitória Barros Duarte Caleme (governamental), Tatiana

Lemos Sabatoski (governamental), Elizabeth Gambetta Hoenig (sociedade civil) e Suzana Cristina Soares de Lima (sociedade civil).

Composição da

Comissão

Permanente de

Avaliação do Plano

Municipal de

Medidas

Socioeducativas

Após, a Comissão de Análise Documental, Legislação e Normas teve sua composição formada pelos/as conselheiros/as: Maria Vitória Barros Duarte Caleme (governamental), Franciele Stival Rech

(governamental), Joziany Silva Fernandes (sociedade civil) e Osvaldo Patrzyk (sociedade civil).

Composição da

Comissão de

Análise

Documental,

Legislação e

Normas

Em continuidade e de acordo com o deliberado na última reunião ordinária do CMDCA, a conselheira Maria Vitória Barros Duarte Caleme contextualizou o cenário da ocupação Vila Nova Esperança

para conferir ciência aos/às novos/as conselheiros/as da gestão 2020/2022. Continuadamente, comunicou que foi realizada nova visita ao local por parte da Secretaria Municipal de Ação Social e do

Ministério Público do Paraná e que a liminar dando conta da reintegração de posse foi suspensa. A partir disso, foram retomadas as articulações entre a Prefeitura Municipal e o Governo do Estado do

Paraná para que se dê início ao cadastramento das famílias ocupadas. O ente estadual irá disponibilizar vinte trabalhadores para o cadastramento, enquanto o município ficará responsável pela estrutura

logística do processo. O início do empreendimento está previsto para o dia vinte e três de novembro, com duração esperada de trinta dias. O objetivo é conferir visibilidade às famílias e suas demandas

sociais, produzindo diagnósticos para o desenvolvimento de estratégias de ação. A conselheira enfatizou, novamente, que a estrutura municipal é limitada para o atendimento das famílias ocupadas.

Ficou decidido pelo acompanhamento da situação através de informes da gestão municipal, bem como da sociedade civil organizada, nas reuniões plenárias do CMDCA.

Ocupação Vila Nova

Esperança

A seguir, foi apresentada a prestação de contas da Deliberação nº 107/2017 - CEDCA/PR referente ao primeiro semestre de 2020. A conselheira Maria Vitória Barros Duarte Caleme informou que a Prestação de contas
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Deliberação trata do repasse total de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para o incentivo ao fortalecimento aos Conselhos Tutelares, sendo previsto o investimento em mobiliário e equipamentos para a

nova sede do Conselho Tutelar de Campo Magro. A conselheira comunicou que do montante total apresentado não foram executados recursos até a data de trinta de junho do corrente ano, período de

referência da prestação de contas. Diante da exposição, a plenária aprovou, sem ressalvas, a prestação de contas da Deliberação nº 107/2017 - CEDCA/PR referente ao primeiro semestre de 2020.

– Deliberação nº

107/2017 -

CEDCA/PR

Dando prosseguimento, comunicou-se que, de acordo com parecer da assessoria jurídica do CMDCA, a campanha de arrecadação para o FMDCA “Não vá embora, leãozinho”, aprovada em reunião

ordinária nº 10/2020, por se tratar de campanhadeestímulo à doação, e tendo em vista o disposto noart. 73, VI, b, da Lei n.º 9.504/1997,queveda a publicidade institucionalde atos, programas, obras,

serviços e campanhas nostrês meses que antecedam o pleito eleitoral, será lançada após as eleições municipais. A data prevista para o lançamento da campanha ficou agendada para o dia vinte e três de

novembro nos canais oficiais do CMDCA e da Prefeitura Municipal.

Lançamento da

Campanha “Não vá

embora, leãozinho”

Em seguida, foi apresentado o Projeto Educação para a Vida – exercício 2021, da Comunidade Cristã Reviver em Campo Magro. A responsável pela instituição, Luciane Mialik Wagnitz Linczuk,

explanou a respeito dos objetivos, público-alvo, justificativa, plano de ação e aplicação do projeto, que tem por objeto o atendimento a crianças de 9 a 11 anos de idade em atividades de reforço escolar

no período de contraturno. Com relação às fontes de recurso, foi indicada a intenção de captação através do FMDCA via destinações de parte do imposto de renda de pessoas físicas e jurídicas, de

acordo com os limites legais. Deliberou-se pela submissão da documentação à Comissão de Análise Documental, Legislação e Normas para apreciação e elaboração de parecer.

Projeto Educação

para a Vida –

Comunidade Cristã

Reviver

Logo após, o conselheiro Daniel Havro da Silva, representante da Associação Solar Ita Wegman, apresentou o 2º Relatório de Monitoramento do Projeto Criança Semente, apoiado com recursos do Itaú

Social e cujo proponente é o CMDCA. O documento dá conta do público atendido, das atividades e da avaliação do projeto, tendo em vista as adaptações sofridas em decorrência da pandemia de

Covid-19. O conselheiro explanou, ainda, sobre o retorno das atividades presenciais do projeto, sendo tomadas as medidas de distanciamento e proteção necessárias e mediante o constante contato com

a Secretaria Municipal de Saúde. Ficou decidido que o relatório passará pela revisão da presidência e secretaria executiva do CMDCA antes do envio ao Itaú Social.

2º Relatório de

Monitoramento do

Projeto Criança

Semente - Itaú

Social

Seqüencialmente, tratou-se sobre o calendário de reuniões ordinárias do CMDCA para o ano de 2021, sendo deliberado pela manutenção dos encontros nas segundas terças-feiras de cada mês, com

início às 9h. Nos meses de dezembro e janeiro haverá recesso do órgão, devendo ser agendadas reuniões extraordinárias sempre que surgirem pautas urgentes. Enquanto persistirem as medidas de

distanciamento social em prevenção à disseminação da Covid 19, as reuniões serão empreendidas em formato online e qualquer cidadão ou cidadã poderá ter acesso ao link mediante solicitação aos

canais oficiais do CMDCA. O calendário foi aprovado, sem ressalvas, pela plenária.

Calendário de

Reuniões Ordinárias

2021

Por fim, o conselheiro tutelar José Roque de Oliveira Freitas, delegado do município na X Conferência Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, explanou acerca dos temas e propostas do

evento, que foi realizado entre os dias 21 e 24 de setembro através de plataformas online.

Espaço para o

Conselho Tutelar/ X

Conferência

Estadual dos

Direitos da Criança

e do Adolescente

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.
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