
Aos nove dias do mês de junho 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.

Estiveram presentes na condição de ouvintes os conselheiros tutelares Maria Liliana Garnier Cabral e Marcos Urbano da Silva.

5ª Reunião do CMDCA

09/06/2020

Após o ingresso dos conselheiros na plataforma de videoconferência, a presidente do CMDCA, Joziany Silva Fernandes, declarou aberta a plenária. Abertura

O secretário executivo Diego Carazzai Tavares proferiu a leitura da Ata nº 04/2020, que foi aprovada sem ressalvas. Ata nº 04/2020

A seguir, foram apresentados os planos de trabalho e aplicação do Pequeno Cotolengo do Paraná, CNPJ 76.610.690/0001-62, bem como o cronograma físico financeiro

de desembolso, conforme envio prévio ao email dos conselheiros. Os respectivos planos foram aprovados, sem ressalvas, sendo renovado o Termo de Colaboração

01/2018 e a inscrição da entidade junto ao CMDCA.

Plano de Aplicação Pequeno Cotolengo

Em sequência, o conselheiro Altair dos Santos apresentou panorama da elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO no que diz respeito a políticas para

infância e adolescência. Ficou decido que caberá à Comissão Permanente de Fiscalização a análise e levantamento de demandas no que tange à composição da lei,

apresentando relatório à plenária do CMDCA. A Comissão Permanente de Fiscalização teve sua formação atualizada, passando a contar com os conselheiros

governamentais Altair dos Santos e Maria Vitória Duarte Barros Caleme e os conselheiros não governamentais Daniel Havro da Silva e Amanda Ataele Lovato, além de

Joziany Silva Fernandes na condição de presidente do conselho e Diego Carazzai Tavares enquanto secretário executivo.

LDO 2021

Logo após, com relação à identificação do CMDCA nos boletos de doação destinados ao FIA Municipal, o conselheiro Altair dos Santos informou que entrou em

contato com a empresa TrackMob para que seja realizado o ajuste. A conselheira Amanda Ataele Lovato ressaltou a importância desse procedimento para conferir

credibilidade junto aos doadores e sugeriu que o CMDCA crie uma campanha para estimular a doação ao Fundo. Ficou decidido que, após a alteração na identificação

nos boletos, a criação da campanha será colocada em pauta.

Identificação nos boletos

Dando prosseguimento, foi informado que o saldo atualizado do FIA Municipal é de R$ 264.693,24, sendo que estão comprometidos R$ 24.000,00 relativos ao

pagamento da Associação Terapêutica Paradesportiva Equocavalaria, R$ 540,00 mensais até o final de 2020 para pagamento da Trackmob e o valor necessário à

realização de capacitação para os conselheiros tutelares. Diante disso, ficou decidido que a Comissão Permanente de Fiscalização será responsável pela elaboração do

plano de aplicação do FIA Municipal, a ser submetido à plenária do CMDCA.

FIA Municipal –

saldo

Em seguida, comunicou-se que o Itaú Social solicitou preenchimento de questionário dando conta das adaptações sofridas pelos projetos apoiados por conta da pandemia

de Covid 19. O conselheiro Daniel Havro da Silva, responsável pelo projeto Criança Semente, contemplado pelo Edital FIA, informou sobre como a Associação Ita

Wegman tem buscado soluções para adaptar-se a este quadro. Relatou, ainda, que o preenchimento do questionário ainda está em curso. Foi acordado em plenária que o

conselheiro apresente o material ao CMDCA na próxima reunião e exponha os ajustes que foram realizados no projeto original.

1º Relatório sobre o Projeto apoiado no Edital FIA –

Itaú Social

Após, foi dada ciência a respeito do processo de trabalho da Comissão Organizadora do Processo Eleitoral do Conselho Tutelar, que está discutindo as alterações na Lei

931/2016. Informou-se que até o momento foram realizadas duas reuniões e que uma terceira está agendada para a próxima semana. Ao final dos trabalhos da comissão

será submetido parecer à plenária do CMDCA.

Alteração da Lei 931/2016 –

Processo da Comissão

Por fim, a conselheira Amanda Ataele Lovato expôs a respeito do andamento da inscrição da proposta de ação da Fundação Solidariedade no Edital FIA 2020, do Itaú

Social, e o conselheiro Altair dos Santos sublinhou que quando houver demandas com o carro do Conselho Tutelar, ou outras relacionadas ao funcionamento deste órgão,

que seja reportado primeiramente à Secretaria de Ação Social, pois a ela está administrativamente vinculado.

Considerações Finais

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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