
ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 
RESOLUÇÃO Nº 001/2021 - CMDCA

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente de Campo Magro, em reunião ordinária nº
01/2021, realizada aos nove dias do mês de fevereiro de
2021,
 
RESOLVE:
 
Art. I – APROVAR, sem ressalvas, a Ata de Reunião
Extraordinária nº 12/2020 do CMDCA.
 
Art. II – RERRATIFICAR a aprovação do Plano de Aplicação
da Associação Solar Ita Wegman, CNPJ 10.311.690/0001-53,
com vistas à aditivação de prazo e recursos ao Termo de
Fomento nº 01/2020, retificando 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 ratificando a aprovação do
restante do documento.
 
Art. III - APROVAR, sem ressalvas, 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, com valor executado de R$ 3.730,00
(três mil, setecentos e trinta reais) na compra de um
computador para o Centro de Referência Especializado de
Assistência Social – CREAS.
 
Art. IV - APROVAR, sem ressalvas, o Plano de Aplicação da
Fundação Solidariedade, CNPJ 81.652.513/0001-89, 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).
 
Art. V – RENOMEAR a Comissão Eleitoral para escolha dos
membros do Conselho Tutelar, de acordo 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).
 
Art. VI – OFICIAR as secretarias municipais para que
observem, na elaboração do Plano Plurianual 2022-2025, 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.
 
Art. VII – APROVAR, sem ressalvas, aditivo no valor de R$
200.000,00 (duzentos mil reais) ao Plano de Aplicação dos
Recursos do FMDCA para o ano de 2021, destinado
exclusivamente à ação de “Construção de espaço multiuso
destinado prioritariamente ao público adolescente”, regulada
pela Resolução nº 017/2020 do CMDCA, passando esta ação a



contar com montante total de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil
reais).
 
Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
 
PUBLIQUE-SE
 
Campo Magro, 11 de fevereiro de 2021.
 
MARIA VITÓRIA BARROS DUARTE CALEME
Presidente do CMDCA
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