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Aos doze dias do mês de maio 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 do Covid-19, foi proposto e aprovado por maioria simples, via aplicativo, que a reunião fosse empreendida por

videoconferência. Esteve presente na condição de ouvinte a conselheira tutelar Araci Batista Ferreira Martins.

4ª Reunião do CMDCA 12/05/2020

Após o ingresso dos conselheiros na plataforma de videoconferência, o secretário executivo Diego Carazzai Tavares propôs alguns combinados sobre o funcionamento

da reunião e a presidente do CMDCA, Joziany Silva Fernandes, declarou aberta a plenária.

Abertura

Foi proferida a leitura da Ata nº 03/2020, sendo aprovada sem ressalvas. Ata nº 03/2020

Em seguida, foi colocada em discussão a alteração do calendário de reuniões ordinárias do CMDCA para que os encontros deste conselho pudessem se dar em períodos

e/ou dias separados das reuniões do CMAS, garantindo, com isso, maior duração e qualidade para as discussões. Foi aprovado, sem ressalvas, que as reuniões passem a

ocorrer na segunda terça-feira de cada mês no período da manhã, com início às 9h.

Calendário de reuniões ordinárias CMDCA

Posteriormente, foi dada ciência a respeito dos critérios para que entidades possam participar do Programa Armazém da Família no município, de acordo com

documento previamente enviado por email.

Armazém da Família para entidades

Dando sequência, comunicou-se que onze secretarias municipais foram oficiadas para que descrevessem as ações, projetos e programas previstos para constar na

elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO 2021 que estejam vinculados às políticas da primeira infância, infância, adolescência e juventude. Com isso,

iniciou-se o processo de acompanhamento da elaboração da LDO por este conselho. Foi informado que até o momento da presente reunião, cinco secretarias haviam

enviado resposta: Secretaria de Ação Social – SAS, Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer – SEMEC, Secretaria Municipal de Viação e Obras

Públicas – SEVOP, Secretaria Municipal de Fazenda – SEFAZ e Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Trabalho – SEICT. Ficou acordado que na próxima

reunião ordinária será dado prosseguimento a este tema.

Acompanhamento da elaboração da LDO

A seguir, foi posta em votação a renovação de registro do Instituto Bom Aluno, CNPJ 04.032.621/0002-99, junto a este conselho, sendo que o Relatório de Atividades

2019 e o Plano de Trabalho 2020 haviam sido enviados previamente para apreciação via email. Renovação aprovada sem ressalvas.

Renovação de registro Instituto Bom Aluno

Logo após, foi discutida a alteração da Lei nº 931/2016, que dispõe sobre o Conselho Tutelar do Município de Campo Magro, e do Regimento Interno do Conselho

Tutelar, a partir de proposições deste órgão encaminhadas ao CMDCA através do Ofício nº 202004004864. Ficou decidido, portanto, que a discussão acerca da matéria

se dará através da Comissão do Processo Eleitoral do Conselho Tutelar, já devidamente constituída, em reunião a ser agendada em data oportuna.

Alteração da Lei e Regimento Interno do Conselho

Tutelar

Dando prosseguimento, foi dada ciência da abertura de crédito referente às Deliberações 084/2019 e 089/2019 do CEDCA-PR no valor de R$ 10.000,00 e R$ 40.000,00,

respectivamente, de acordo com o Decreto Municipal nº 135/2020.

Deliberações CEDCA-PR 084 e 089/2019 –

Abertura de Crédito

Em seguida, deu-se ciência a respeito da solicitação, junto ao departamento financeiro do município, do saldo atualizado do FIA Municipal para posterior elaboração de

plano de aplicação.

FIA Municipal

Por fim, entrou em pauta a proposta a ser inscrita por este CMDCA no Edital FIA 2020, promovido pelo Itaú Social. Tendo em vista que duas organizações da sociedade

civil sem fins lucrativos demonstraram interesse em inscrever seus projetos, foi organizado grupo de estudos para debater o edital, cuja memória foi enviada aos

conselheiros previamente por email. A conselheira Amanda Ataele Lovato, representando a Fundação Solidariedade, expôs à plenária um resumo da proposta de ação da

instituição. Do mesmo modo, o conselheiro Daniel Havro da Silva, representando a Associação Solar Ita Wegman, apresentou a síntese do projeto da entidade. Após

ambos expressarem seus argumentos, procedeu-se a votação em plenária, sendo que a Fundação Solidariedade recebeu a maioria dos votos para inscrever sua proposta

no referido edital via CMDCA.

Edital FIA Itaú Social 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.
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