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Aos dez dias do mês de março de dois mil e vinte, às quatorze horas e trinta minutos, foi iniciada a reunião ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança

e do Adolescente - CMDCA, que ocorreu no Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, situado a Rua Miguel Fillus, 84, Bom Pastor – Campo Magro/PR.

2ª Reunião do CMDCA 10/03/2020

A presidente do CMDCA, Sra. Joziany Silva Fernandes, após agradecer o comparecimento dos presentes, iniciou a reunião e declarou aberta a plenária. Abertura da plenária

Dando prosseguimento, o Projeto Pulsar Mais foi apresentado aos conselheiros presentes pela Sra. Denise Domingues Mendonça Bueno. Apresentação do Projeto Pulsar Mais

A Presidente do CMDCA sugeriu que a leitura da Ata 01/2020 fosse transferida para a próxima reunião ordinária, o que foi aprovado sem ressalvas. Leitura da Ata 01/2020

Em sequência, foi informado que, em virtude da renúncia da secretária executiva Veneza Pedrina Barbieri, a função será assumida pelo servidor Diego Carazzai Tavares, o

qual já participa da presente reunião. A substituição foi realizada via decreto.

Secretaria Executiva

Quanto à renovação das entidades inscritas junto ao CMDCA, foi informado que no mês de abril vence o prazo de validade das inscrições, sendo estabelecidos os

procedimentos para a renovação.

Renovação das entidades inscritas

Sobre a entidade vinculada Instituto da Comunidade Afro-Brasileira – ICAB, CNPJ 11.362.069/0001-81, foi dada ciência aos conselheiros a respeito do trâmite para alteração

de sua nomenclatura, passando a ser denominada como Instituto Compliance Afro Indígena Socioassistencial – ICAIS. O CMDCA procederá a validação da alteração assim

que o processo seja finalizado e os documentos oficiais finais apresentados.

Alteração do ICAB para ICAIS

A respeito da posse das conselheiras tutelares suplentes Simone Cândido e Patricia Maria Quintino dos Santos, foi informado que, conforme deliberação da última reunião,

ambas receberam ofício para que se pronunciassem quanto à renúncia tácita ao cargo eletivo, uma vez que não compareceram à Cerimônia de Posse. As conselheiras, todavia,

assinaram o termo de posse e assumiram, portanto, a suplência. A presidente do CMDCA, Sra. Joziany Silva Fernandes, aproveitou o ensejo para tratar, junto aos conselheiros

tutelares presentes, a respeito da alteração da escala de trabalho do órgão, sugerida na capacitação dos trabalhadores do SUAS. A nova escala irá entrar em funcionamento

após alteração do Regimento Interno e da Lei Municipal nº 773/2013. Foram tratados demais assuntos pertinentes ao Conselho Tutelar.

Posse das Conselheiras Tutelares Suplentes

Com relação à decisão colegiada nº 2020003866, a Presidente Joziany Silva Fernandes procedeu a leitura do documento, o qual trata da divisão dos casos sob os cuidados da

ex-conselheira Jessica Aparecida Mariano Vilela e das providências tomadas pelo Conselho Tutelar a este respeito. Dado ciência ao CMDCA.

Registro da decisão colegiada nº 2020003866

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

alguns dos documentos solicitados, a conselheira Maria Vitória informou a respeito da não obrigatoriedade do Projeto Político Pedagógico - PPP por não se tratar de

instituição de ensino. Já foram realizadas, por membros do CMDCA, duas visitas à instituição. Foi aprovado sem ressalvas, diante disso, o registro da entidade com a

recomendação de que, ainda que não obrigatório, seja enviado o PPP assim que finalizado.

Instituição Comunidade Cristã Reviver

Sobre a resposta do Conselho Tutelar ao Ofício SESAU nº 345/2019, foi solicitado que seja apresentada resposta formal ao CMDCA quanto aos casos contidos no referido

ofício.

Resposta Conselho Tutelar ao Ofício SESAU

nº 345/2019

Sobre as comissões deste Conselho, a presidente Joziany Silva Fernandes informou a respeito da retomada das reuniões com datas a serem informadas na maior brevidade. Comissões CMDCA

A presidente do CMDCA, Joziany Silva Fernandes, colocou em pauta o desmembramento das reuniões do CMAS e CMDCA, passando a ocorrer em dias e/ou horários

separados para que as discussões possam ser mais qualificadas. Serão apresentadas propostas na próxima reunião deste Conselho.

Calendário CMDCA

No que concerne à alteração na composição dos conselheiros da área de saúde, foi informado que o Secretário Municipal de Saúde, Sr. Ari Decker, indicou a servidora Tatiana

Lemos Sabatoski em substituição à conselheira suplente Panmela Cristina Machado Habipzreuter. A alteração na composição do Conselho será realizada via decreto.

Alteração na composição dos conselheiros da

saúde

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

DIEGO CARAZZAI TAVARES JOZIANY SILVA FERNANDES

Secretário Executivo Presidente do CMDCA
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