
Aos onze dias do mês de agosto 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 da Covid-19, a reunião ocorreu via videoconferência. Estiveram presentes, na condição de ouvintes, os

conselheiros tutelares Marcos Urbano da Silva e Maria Liliana Garnier Cabral.

8ª Reunião do CMDCA 11/08/2020

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

Ressaltou que a alteração no horário das reuniões do Conselho se deu para que haja mais tempo para as discussões e estudos da plenária, qualificando os debates, além

da abertura de espaço para participação do Conselho Tutelar, o que deverá ser articulado junto aos conselheiros tutelares a partir da próxima reunião. Foi declarada aberta

a plenária.

Abertura da plenária

Posteriormente, foi proferida a leitura da Ata nº 07/2020, a qual foi aprovada sem ressalvas pela plenária. Leitura da Ata nº 07/2020

Em seguida, comunicou-se a respeito do processo de trabalho da Comissão Eleitoral, que atua na revisão da Lei 931/2016, a qual dispõe sobre o Conselho Tutelar do

município. A comissão reuniu-se em cinco oportunidades, contando com assessoria jurídica do procurador Gydeon Pereira França e do consultor Leonardo Tossulino,

além da colaboração do especialista em políticas sociais Uilson José Araújo. O texto final da minuta de projeto de lei que altera a legislação vigente foi encaminhado ao

Ministério Público, através da 3ª Promotoria de Justiça de Almirante Tamandaré, para apreciação, ciência do processo e considerações. A comissão, diante disso, aguarda

o retorno da instituição para submeter a redação à plenária do CMDCA.

Processo da Comissão Eleitoral – Alteração da Lei

931/2016

Dando prosseguimento, foi dada ciência a respeito da atuação da Comissão de Análise Documental na avaliação da documentação do Instituto da Comunidade Afro-

Brasileira – ICAB, que pleiteia a renovação de seu registro junto ao CMDCA. A comissão, fundamentada nos artigos 90 e 91 do Estatuto da Criança e do Adolescente,

bem como nas Resoluções nº 105, 106 e 116 do CONANDA, oficiou o presidente da entidade para que complemente os materiais enviados, a fim de que se ateste a

efetiva execução de programas de atendimento a crianças, adolescentes e suas famílias na base territorial do município de Campo Magro. Foi conferido prazo de 30 dias,

a partir da data de recebimento do ofício no dia 03 de agosto de 2020, para a resposta ao solicitado.

Processo da Comissão de Análise Documental –

Renovação ICAB

Em sequência, tratou-se do processo de trabalho da Comissão Permanente de Fiscalização com relação à elaboração do Plano de Ação e Aplicação dos recursos do FIA

municipal para o ano de 2021. Foi frisado que a comissão vem empreendendo estudos sobre a gestão de recursos do Fundo, analisando prioridades e considerando a

viabilidade de propostas de ação. Há a disposição, de acordo com a possibilidade de conferir um legado a partir de uma necessidade do município, de aplicar recursos na

construção de um espaço sociocultural para adolescentes, aglutinando diversas políticas públicas destinadas a este público. A comissão está em diálogo com a gestão

pública no sentido de amadurecer esta proposta e delinear contrapartidas. Foi ponderado que, ainda que haja ressalvas com relação ao diagnóstico contido no Plano

Decenal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Campo Magro 2015-2024, o documento deverá servir como parâmetro na elaboração do Plano de Ação e

Aplicação. Diante disso, a comissão irá submeter os documentos à plenária assim que estiverem em fase mais avançada. Salientou-se, ainda, a importância de que esses

planos sejam produzidos anualmente.

Processo da Comissão Permanente de

Fiscalização – Plano de Aplicação FIA Municipal

Logo após, foi discutido sobre a criação de campanha de arrecadação para o FIA municipal, sendo destacada a relevância de ser esta uma prática contínua do CMDCA.

A campanha teria por objetivo ativar fontes de receita e mobilizar recursos para o Fundo, possibilitando uma gestão proativa deste. Enfatizou-se, novamente, que a

Comissão de Fiscalização está trabalhando na elaboração do Plano de Ação e Aplicação do FIA municipal para o ano de 2021. Ficou decidido, então, que os membros

desta comissão ficarão responsáveis pela criação da campanha, contando com a participação dos demais conselheiros, além de outros convidados para consultoria e

colaboração.

Campanha de incentivo à doação FIA Municipal

A seguir, a apreciação do Plano de Trabalho e Plano de Aplicação da Fundação Solidariedade foi suprimida da pauta, uma vez que os documentos serão apresentados à

plenária em data futura.

Plano de Trabalho e Plano de Aplicação –

Fundação Solidariedade

Na sequência, foi dada ciência quanto ao veículo do Conselho Tutelar, modelo Chevrolet Spin, que se encontra em manutenção devido a dano no para-choque. Em

substituição, foi destacado veículo VolkswagenGol, da Secretaria de Ação Social. O veículo Chevrolet Spin tem previsão de retorno aos serviços do Conselho Tutelar

dentro de 20 a 30 dias, sendo que o conserto está em fase de orçamento.

Veículo Conselho Tutelar

Seguidamente, foi tratado a respeito da capacitação dos conselheiros tutelares, estendida aos conselheiros de direitos e técnicos da Rede de Proteção. Salientou-se que,

conforme observado pela Comissão Permanente de Fiscalização e de acordo com o artigo 134 do ECA, cabe ao orçamento próprio do município, e não ao FIA

municipal, promover a formação continuada dos conselheiros tutelares. Diante disso, foi comunicado que a proposta da empresa Uilson Araújo Capacitação e

Desenvolvimento de Projetos Sociais LTDA venceu o processo licitatório para realizar capacitação de 16 horas, dividida em quatro módulos. A contratação, que estava

em suspenso por conta da pandemia de Covid-19, será retomada em formato online. Sublinhou-se, por fim, a competência do CMDCA em fiscalizar o caráter continuado

das capacitações promovidas pela administração pública para os conselheiros tutelares.

Capacitação Conselho Tutelar, Conselheiros de

Direitos e Rede de Proteção

Logo depois, foi discutido a respeito da participação do CMDCA no âmbito da Rede de Proteção à Criança e ao Adolescente de Campo Magro. Ponderou-se que, em que

pese alguns conselheiros/as de direitos façam parte da Rede de Proteção, suas representações dizem respeito a secretarias municipais ou instituições. Desse modo,

deliberou-se pela indicação de um conselheiro que represente o CMDCA nas reuniões da Rede de Proteção, com a ressalva de que seja um técnico, tendo em vista o

sigilo que envolve a discussão dos casos. Foi pontuado, ademais, que a função desse representante será a de aproximar o Conselho da Rede de Proteção e que, quando

considerar pertinente, irá se reportar ao presidente do CMDCA ou à comissão temática específica. Foi designada para esta função a conselheira suplente, representante

da Secretaria Municipal de Saúde, Tatiana Lemos Sabatoski, sendo sua indicação apreciada e aprovada pela Rede de Proteção.

Representação do CMDCA nas Reuniões

Técnicas da Rede de Proteção

Após, a conselheira Maria Vitória, representante da Secretaria de Ação Social, apresentou a prestação de contas da Deliberação 054/2016 CEDCA/PR, denominada

Liberdade Cidadã, relativa ao segundo semestre de 2019 e ao primeiro semestre de 2020. Do montante total de R$ 21.272,88 (vinte e um mil, duzentos e setenta e dois

reais e oitenta e oito centavos), foram executados, no segundo semestre de 2019, R$ 14.688,90 (catorze mil, seiscentos e oitenta e oito reais e noventa centavos) na

compra dos seguintes itens: 5 poltronas giratórias, 1 projetor multimídia, 4 assadeiras, 1 mesa de pebolim, 1 mesa klopf dobrável, 2 computadores, 60 bolas vollo, 4

raquetes, 2 batedeiras, 1 liquidificador, 4 formas redondas 40x10cm, 3 formas tubo 18 polegadas, 3 formas tubo 22 polegadas e 5 formas de pizza. Com relação ao

primeiro semestre de 2020, informou-se que não foram executados recursos no período e que o saldo em conta, alusivo ao mês de junho de 2020, foi de R$ 7.600,28

(sete mil e seiscentos reais e vinte e oito centavos). A prestação de contas referente ao segundo semestre de 2019 e ao primeiro semestre de 2020 foi aprovada, sem

ressalvas, pela plenária.

Prestação de Contas Deliberação 054/2016

CEDCA/PR – Liberdade Cidadã

Na sequência, foi apresentada, pela conselheira Maria Vitória, a prestação de contas da Deliberação 062/2016 CEDCA/PR, denominada Serviço de Convivência e

Fortalecimento de Vínculos, relativa ao segundo semestre de 2019 e ao primeiro semestre de 2020. Do montante total de R$ 49.115,00 (quarenta e nove mil, cento e

quinze reais), foram executados, no segundo semestre de 2019, R$ 9.462,00 (nove mil, quatrocentos e sessenta e dois reais), na aquisição dos seguintes itens: Bumbo

Sinfônico (5 unidades), Surdo (5 unidades), Caixa Guerra (5 unidades), Lira Juvenil (2 unidades), Baqueta Maçaneta (10 unidades), Baqueta Maçaneta Surdo (20

unidades), Baqueta para Caixa Guerra (20 unidades), Talabarte Caixa Guerra (10 unidades), Talabarte Bumbo (10 unidades), Talabarte Surdo (10 unidades), Pele para

Bumbo 22” (20 unidades), Pele para Caixa Guerra 14” (30 unidades), Pele para Caixa Guerra 14” (10 unidades). No tocante ao primeiro semestre de 2020, não foram

executados recursos no período, sendo que o saldo em conta alusivo ao mês de junho de 2020 foi de R$ 4.894,58 (quatro mil, oitocentos e noventa e quatro reais e

cinqüenta e oito centavos). A prestação de contas referente ao segundo semestre de 2019 e ao primeiro semestre de 2020 foi aprovada, sem ressalvas, pela plenária.

Prestação de Contas Deliberação 062/2016
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Dando prosseguimento, foi sugerido pela conselheira Maria Vitória que fossem realizadas visitas de fiscalização do CMDCA aos locais em que se encontram os itens

adquiridos com recursos da Deliberação 054/2016 e 062/2016 do CEDCA/PR. O intuito dessas visitas seria o de atestar que o objeto das deliberações está sendo

cumprido, bem como de comprovar a destinação exclusiva às políticas para a infância e adolescência, além de compor a prestação de contas. Ficaram designados para

este fim o conselheiro não governamental Daniel Havro da Silva e a conselheira governamental Caroline Wosniak, que produzirão relatório referente às visitas

realizadas.

Visitas de fiscalização – Recursos FIA Municipal

Por fim, foi dada ciência sobre o andamento das deliberações 081/2016, 084/2019, 089/2019 e 107/2017 do CEDCA/PR. Sobre a Deliberação 081/2016, destinada ao

fortalecimento de programas de qualificação profissional para adolescentes, comunicou-se que foi firmado contrato com o SENAI para oferta de curso de Operador de

Computador (160h) e Mecânica Básica (60h), atendendo o total de 100 adolescentes. Devido à pandemia, o contrato está temporariamente suspenso. A Deliberação

084/2019, que prevê ações de aprimoramento do controle social, e a Deliberação 089/2019, que trata do fortalecimento de projetos de atenção a crianças e adolescentes

em situação de vulnerabilidade e risco social, estão em fase de orçamento. Já a Deliberação 107/2017, que dispõe sobre a aquisição de equipamentos para a sede do

Conselho Tutelar, está em fase de aguardo de entrega.

Ciência do andamento das Deliberações

081/2016, 084/2019, 089/2019 e 107/2017 –

CEDCA/PR

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.

DIEGO CARAZZAI TAVARES JOZIANY SILVA FERNANDES
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