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Aos treze dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte, às nove horas, foi iniciada a reunião ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do

Adolescente (CMDCA), que ocorreu na sala de reuniões da Secretaria Municipal de Ação Social (SAS), situada na Rua Silvestre Jarek, 155 – Centro – Campo

Magro/PR. Estiveram presentes: na condição de conselheiros governamentais titulares: Maria Vitória Barros Duarte Caleme e Paulo Henrique Casagrande; na

condição de conselheiros governamentais suplentes: Diego Carazzai Tavares e Noeli A. Colodel Menegusso; na qualidade de conselheiros não governamentais

titulares: Osvaldo Patrzyk e Amanda Ataele Lovato; enquanto conselheiro não governamental suplente: Daniel Havro da Silva. Como ouvintes, as Conselheiras

Tutelares Maria Liliana Garnier Cabral, Araci Batista Ferreira Martins, Giselle Marques e Marcos Urbano.

1ª Reunião do CMDCA

13/02/2020

O Vice-Presidente do CMDCA, Senhor Altair dos Santos, em substituição à Presidente Joziany Silva Fernandes, após agradecer o comparecimento dos presentes, iniciou a

reunião e informou que em virtude da falta de quórum na reunião de 11/02/2020, ficou esta transferida para a data de hoje. O Sr. Altair dos Santos solicitou que a confecção da

Ata fosse realizada pelo conselheiro suplente Diego Carazzai Tavares. A conselheira Maria Vitória informou a respeito do pedido de desligamento da secretária-executiva

Veneza Pedrina Barbieri, explanando que um novo profissional será nomeado para a função na maior brevidade. Dando prosseguimento, foi efetuada a leitura da ata nº

19/2019 e da ata 01/2020 – Posse dos Conselheiros Tutelares, ambas aprovadas sem ressalvas.

Abertura e leitura das atas n°19/2019 e

01/2020

Foi apresentado o Plano de Trabalho da Associação Terapêutica Paradesportiva Equocavalaria, vencedora do Chamamento Público n°001/2019. A conselheira Noeli A.

Colodel Menegusso questionou a respeito da divulgação de informações sobre o Chamamento Público, no que o presidente Altair dos Santos informou que todo o processo

encontra-se no sítio eletrônico da prefeitura municipal, seção de Licitações. A conselheira Maria Vitória e o presidente Altair explanaram a respeito do público-alvo da

associação, que abrange crianças e adolescentes com deficiências, entre 4 e 17 anos de idade, em situação de risco e vulnerabilidade social e atendidos pela REDE de Proteção

à Criança e ao Adolescente; e sobre o fornecimento de 5 vagas ao município, sendo o tratamento em Equoterapia desenvolvido semanalmente e totalizando 4 atendimentos

mensais. Os critérios de seleção de crianças e adolescentes serão discutidos em reunião da Rede de Proteção à Criança e ao Adolescente. O plano foi aprovado sem ressalvas.

Plano de Trabalho da Associação Terapêutica

Paradesportiva Equocavalaria

Com relação ao registro da Instituição Humanizar Assistência Psicossocial Ltda, sob o nome fantasia Humanizar Psiquiatria, junto ao CMDCA, a conselheira Maria Vitória

informou sobre as instalações da instituição e a experiência positiva do encaminhamento de um adolescente pelo município. Após a verificação dos documentos, o registro foi

aprovado sem ressalvas.

 

Humanizar Psiquiatria

 

No que concerne à prestação de contas referente ao piso da Proteção Social Especial quanto ao pagamento das instituições que prestam serviço na modalidade Acolhimento

Institucional, a saber: Lar Pequeno Aconchego (02 vagas), Casa de Apoio para Adultos Led e Len (01 vaga) e Humanizar Psiquiatria (01 vaga), no valor total de R$

42.377,56, houve aprovação sem ressalvas.

Prestação de contas Piso Proteção Social

Especial

Quanto ao Projeto de Trabalho da Fundação Solidariedade, a conselheira Maria Vitória promoveu a leitura do documento, dando conta da apresentação dos objetivos, perfil de

atendimento, características, espaço físico, articulações institucionais, ferramentas metodológicas, instrumentos de avaliação, cronograma, plano individual de atendimento,

projeto pedagógico, projetos culturais, terapias individuais, atividades realizadas junto às famílias, programa de visitas, indicadores sociais, plano de aplicação e demais

informações relativas ao trabalho de acolhimento institucional realizado pela Fundação Solidariedade. Aprovado sem ressalvas.

Projeto de Trabalho da Fundação

Solidariedade

Quanto ao plano de aplicação do Termo de Fomento n° 03/2018, solicita-se o aditamento no valor de R$ 139.500,00 (cento e trinta e nove mil e quinhentos reais), captado via

FIA municipal em favor da Fundação Solidariedade e aprovado no ano de 2019. O presidente Altair destacou que o aditamento funciona como uma incorporação ao termo de

fomento e é distribuído no plano de trabalho da instituição. O Aditivo do Termo de Fomento n° 03/2018 – Fundação Solidariedade foi aprovado sem ressalvas. O conselheiro

Daniel Havro solicitou a disponibilização dos planos de trabalho das instituições Fundação Solidariedade e Ita Wegman no sítio eletrônico do CMDCA, de modo a conferir

transparência aos atuais e potenciais doares e demais interessados.

Aditivo Termo de Fomento n° 03/2018 –

Fundação Solidariedade

Efetuada a leitura da ata 01/2020 da Comissão do Processo Eleitoral do Conselho Tutelar, que trata da posse dos conselheiros tutelares eleitos e indica que as conselheiras

tutelares suplentes Simone Cândido e Patricia Maria Quintino dos Santos não estiveram presentes na cerimônia e até o término desta não haviam justificado suas ausências por

qualquer meio. Tendo em vista os fatos expostos e em consulta ao Ministério Público, foi considerada renúncia tácita de ambas as conselheiras eleitas. A Comissão Eleitoral

sugeriu, pois, o chamamento de dois conselheiros tutelares subsuplentes para a composição das vagas em vacância. A conselheira Noeli A. Colodel Menegusso argumentou

que seria prudente expedir ofício às conselheiras tutelares suplentes em questão para oficializar suas desistências. A plenária do CMDCA acatou a sugestão e decidiu pelo

prazo de 10 dias úteis, a contar do recebimento do referido ofício, para que as conselheiras tutelares apresentem desistência formal e que, após esse prazo, sejam convocados

os conselheiros tutelares subsuplentes.

Ata 01/2020 – Ata de Posse dos Conselheiros

Tutelares

Com relação ao Ofício 1371/2019 MP-PR, foi dada ciência da retomada, pela Comissão Eleitoral, dos procedimentos necessários para avaliar a sugestão do Ministério Público

no tocante às diligências recomendadas.

Ofício 1371/2019 MP-PR

Quanto ao pedido de inscrição no CMAS e CMDCA da Instituição Comunidade Cristã Reviver, situada na Rua Jasmim, 237, sobreloja – Jardim Boa Vista 1, foi acusada a

pendência de alguns dos documentos solicitados. Assim sendo, o pedido segue aberto em fase de junta de documentação. Ficou acordado que os conselheiros Paulo Henrique

Casagrande – governamental – e Osvaldo Patrzyk – não governamental – ficarão responsáveis por novo pedido e verificação de documentos, sendo estabelecido prazo

máximo até a data de 6 de março de 2020 para a regularização das pendências verificadas.

Instituição Comunidade Cristã Reviver

A conselheira tutelar Maria Liliana solicitou informações a respeito das obras para a construção do novo Conselho Tutelar. O presidente Altair dos Santos ressaltou que a obra

é realizada com recursos do Governo do Estado e que irá levantar junto à Secretaria de Urbanismo os prazos previstos para a entrega. Destacou, ainda, que não há

impedimentos de prosseguimento das obras em virtude da legislação eleitoral do corrente ano.

Obras Novo Conselho Tutelar

O conselheiro Daniel Havro expôs a respeito da seleção de crianças a partir dos 4 anos de idade para participação nos projetos da Associação Ita Wegman – Projeto Criança

Semente executado via FIA Itaú. A seleção é realizada em parceria com quatro escolas municipais e a Rede de Proteção à Criança e ao Adolescente. Serão atendidas, no ano

de 2020, sessenta crianças, divididas em quatro turmas, sendo duas no turno da manhã e duas no turno da tarde. As divisões etárias para as atividades serão em grupos de 4 a 6

anos, 7 a 8 anos e 9 a 10 anos. O perfil de atendimento é composto por crianças em vulnerabilidade social com a proposta de atendimento continuado, em longo prazo, de

modo a viabilizar a construção de vínculos. No momento estão sendo realizadas inscrições e traçados os perfis prioritários dos participantes. Será dada ciência do

desenvolvimento e participação das crianças no projeto ao CMDCA e Rede de Proteção à Criança e ao Adolescente.

Ita Wegman – destinação de vagas

Findadas as tratativas, a reunião foi encerrada e eu, Diego Carazzai Tavares, declaro que a presente ata foi exarada por mim e que a lista de presença encontra-se em anexo.

DIEGO CARAZZAI TAVARES ALTAIR DOS SANTOS

Conselheiro Suplente CMDCA Vice- Presidente do CMDCA
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