
Aos quatorze dias do mês de julho 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, a reunião ocorreu via videoconferência. Estiveram presentes, na condição de ouvintes, os

conselheiros tutelares Araci Batista Ferreira Martins e Marcos Urbano da Silva.

7ª Reunião do CMDCA 14/07/2020

Após o ingresso dos/as conselheiros/as na plataforma de videoconferência, a presidente do CMDCA, Sra. Joziany Silva Fernandes, agradeceu a presença de todos/as e

declarou aberta a plenária.

Abertura da plenária

O secretário executivo Diego Carazzai Tavares procedeu a leitura das atas nº 05/2020 e nº 06/2020, as quais foram aprovadas sem ressalvas. Leitura das Atas 05 e 06/2020

Em seguida, foi apresentado o parecer da Comissão Permanente de Fiscalização quanto à análise da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, no que diz respeito às

políticas para infância e adolescência. O documento atesta a ciência e o acompanhamento das previsões orçamentárias para o ano de 2021, tendo como próxima

providência o monitoramento do Plano Decenal dos Direitos da Criança e do Adolescente 2015-2024, a fim de participação na elaboração da Lei Orçamentária Anual –

LOA. A conselheira Amanda Ataele Lovato destacou a importância da atuação dos adolescentes nesse processo, salientando que o trabalho da comissão ampliou a visão

sobre as etapas orçamentárias. O conselheiro Daniel Havro da Silva sublinhou, ainda, que há a necessidade de o CMDCA se apropriar do Plano Decenal para que possa

melhor fiscalizar sua implementação. O parecer da comissão foi aprovado sem ressalvas.

Parecer da Comissão Permanente de

Fiscalização – LDO

Dando prosseguimento, foi apresentado relatório referente às atividades do Projeto Criança Semente, da Associação Solar Ita Wegman, realizadas no primeiro semestre

de 2020, tendo em vista as alterações sofridas em decorrência da pandemia de Covid-19. O projeto, que tem como proponente o CMDCA, é apoiado com recursos do

Itaú Social por meio do Edital FIA. O conselheiro Daniel Havro da Silva expôs as estratégias empreendidas pela organização para manter o objeto da proposta,

apresentando o detalhamento das atividades executadas antes e depois das medidas de distanciamento social. A presidente Joziany Silva Fernandes e o secretário

executivo Diego Carazzai Tavares destacaram que as ações vêm cumprindo com os objetivos da proposta original, e a conselheira Caroline Wosniak sugeriu a utilização

de capas plásticas nos bancos das vans, quando do retorno das atividades presenciais, para facilitar a higienização no transporte das crianças.

Acompanhamento do Projeto Criança Semente –

1º semestre/2020

Logo após, o conselheiro Altair dos Santos comunicou que a empresa Trackmob habilitou a inserção de novos caracteres nos boletos de doação ao FIA municipal, dando

conta de identificar o CMDCA. Foi informado, além disso, sobre a realização de campanhas distintas no site do CMDCA para destinações à Fundação Solidariedade, à

Associação Solar Ita Wegman e diretamente ao Fundo. Os conselheiros Daniel Havro da Silva e Amanda Ataele Lovato explanaram que seria importante a adição da

logo do CMDCA nos boletos, de modo a conferir credibilidade junto aos doadores, e colocaram-se à disposição para participar das tratativas com a Trackmob. Ficou

decidido que o contato com a empresa será continuado para a efetivação dos ajustes, a fim de que se dê início à elaboração de campanha de incentivo à doação ao FIA

municipal.

Boletos Trackmob

Em sequência, foi apresentada a prestação de contas da Deliberação 055/2016 – CEDCA/PR, denominada Crescer em Família. A conselheira Maria Vitória Barros

Duarte Caleme esclareceu que o objeto da deliberação trata da implantação e implementação de novos serviços de acolhimento familiar e co-financiamento dos serviços

de acolhimento familiar já existentes, sendo que o recurso foi repassado à Fundação Solidariedade. Do montante total de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), foram

destinados à instituição R$ 73.695,40 (setenta e três mil, seiscentos e noventa e cinco reais e quarenta centavos). O saldo restante, aplicado em instituição financeira e

referente ao mês de julho de 2020, é de R$ 2.518,59 (dois mil, quinhentos e dezoito reais e cinqüenta e nove centavos). Uma vez que o objeto da deliberação já foi

contemplado em sua totalidade, a plenária deliberou pela devolução do saldo de aplicação restante ao Estado.

Prestação de contas Deliberação 055/2016 -

Crescer em Família

Por fim, apresentaram-se os documentos relativos à renovação do registro da instituição ICAB – Instituto da Comunidade Afro-Brasileira, CNPJ 11.362.069/0001-81,

neste CMDCA, assim como projeto de futebol feminino da entidade, de acordo com envio prévio ao endereço eletrônico dos/as conselheiros/as. Com relação aos

relatórios de atividades alusivos aos anos de 2018 e 2019, observaram-se fragilidades de informações relacionadas à atuação da entidade no município, além de

insuficiência de parâmetros de monitoramento e avaliação das ações desenvolvidas. Sobre o plano de ação para o ano de 2020, novamente verificaram-se lacunas quanto

ao exercício do ICAB no âmbito do município, bem como sobre o público atendido, a infraestrutura e as estratégias de monitoramento e avaliação. Diante disso, e

Renovação de inscrição ICAB e Apresentação de

Projeto de Futebol Feminino.
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conforme os artigos 90 e 91 do Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei 8069/90, a plenária deliberou por submeter avaliação à Comissão Permanente de Análise

Documental, a fim de que esta elabore documento de orientação à instituição. No que concerne ao projeto de futebol feminino encaminhado, houve a compreensão de

que a aprovação não compete a este conselho, já que não há recursos do FIA municipal envolvidos e que, para a apreciação, é preciso que a renovação do registro da

entidade esteja regularizada.

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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