
Aos oito dias do mês de setembro 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, Maria Liliana Garnier Cabral,

Araci Batista Ferreira Martins, Giselle de Souza Marques e José Roque de Oliveira Freitas.

9ª Reunião do

CMDCA

08/09/2020

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

plenária

O secretário executivo Diego Carazzai Tavares procedeu a leitura da Ata de Reunião Ordinária nº 08/2020, a qual foi aprovada sem ressalvas. Leitura da Ata

nº 08/2020

Em seguida, foi apresentado o parecer da Comissão de Análise Documental quanto à solicitação de renovação de inscrição, junto a este CMDCA, do Instituto da Comunidade Afro-Brasileira – ICAB, CNPJ

11.362.069/0001-81. O parecer foi favorável a não renovação da inscrição, observando que não há atividades em execução no presente momento e que as ações previstas ainda carecem de viabilidade.

Ademais, a Comissão ressaltou que o imóvel apontado como sede da entidade no município, de acordo com visita técnica, requer documentação de cessão, o que, segundo o presidente do ICAB, está em

processo de regulamentação. Os membros da Comissão explanaram sobre o trabalho desenvolvido e a motivação do parecer final. Após debate entre os conselheiros, a plenária aprovou o parecer da

Comissão de Análise Documental, ficando a instituição com inscrição inativa até apresentação de novo Plano de Ação que dê conta da retomada da viabilidade de suas atividades, bem como regulamentação

de sua sede municipal.

Parecer da

Comissão de

Análise

Documental

Na sequência, foi apresentado o parecer das visitas de fiscalização das Deliberações 054/2016 e 062/2016 do CEDCA/PR, realizadas no dia vinte de agosto do corrente ano pelos conselheiros/as Daniel

Havro da Silva e Caroline Wosniak. Foi ressaltada a importância dessa ação para aproximar o CMDCA da gestão municipal, além de constituir-se em mais um instrumento de fiscalização dos recursos do

FIA, conferindo maior transparência ao processo. Os/as conselheiros/as envolvidos discorreram sobre as visitas, apresentando parecer favorável à aprovação total com relação aos itens da Deliberação

062/2016. No tocante à Deliberação 054/2016, o parecer foi pela aprovação com ressalvas, em razão de um dos modelos de forma tubo não ser compatível com o descrito na nota fiscal, além de apenas dois

monitores de computador estarem patrimoniados. Os/as conselheiros/as recomendaram, ainda, que não sejam misturados, em uma mesma nota fiscal, itens de fontes de recurso diferentes, a fim de que se

tenha maior clareza na prestação de contas. A conselheira Maria Vitória apresentou comprovação da compra de uma forma tubo no padrão condizente, demonstrando também, através de fotografias, que

todos os itens da Deliberação 054/2016 foram patrimoniados após a visita do dia vinte de agosto. Decorrente disso, foi solicitado aos conselheiros a atualização do parecer anterior, passando de aprovação

com ressalvas para aprovação total, uma vez que as ressalvas apontadas foram solucionadas. Os/as conselheiros/as Daniel Havro da Silva e Caroline Wosniak foram favoráveis à atualização proposta. A

plenária, à vista disso, votou pela aprovação dos pareceres das visitas de fiscalização.
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062/2016
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Dando prosseguimento, a conselheira Amanda Ataele Lovato apresentou adequação do Projeto de Trabalho e Plano de Aplicação da Fundação Solidariedade, CNPJ 81.652.513/0001-89, para o ano de 2020,

de acordo com a motivação de ajustar custos e rubricas. O valor global do Plano de Aplicação, de acordo com o documento apresentado, passou para R$ 1.591.000,00 (hum milhão, quinhentos e noventa e

um mil reais). A conselheira informou, ainda, intenção de protocolar pedido de encerramento do atual Termo de Fomento n° 03/2018 junto ao município, uma vez que os recursos foram executados em

praticamente sua integralidade, com saldo remanescente das rubricas no valor de R$ 943,72 (novecentos e quarenta e três reais e setenta e dois centavos) e saldo de rendimentos no valor de R$ 6.283,14 (seis

mil, duzentos e oitenta e três reais e quatorze centavos), num total de R$ 7.226,86 (sete mil, duzentos e vinte e seis reais e oitenta e seis centavos), tendo como referência o dia quatro de setembro do corrente

ano. A entidade, assim que captados os recursos necessários, irá protocolar abertura de novo Termo de Fomento junto à Prefeitura Municipal. Diante do exposto, a plenária aprovou, sem ressalvas, a

adequação do Projeto de Trabalho e Plano de Aplicação da Fundação Solidariedade para o ano de 2020, condicionada à captação dos recursos necessários via FMDCA pela entidade. Foi aprovada, além

disso, sem ressalvas, a devolução do saldo remanescente das rubricas e do saldo de rendimentos do Termo de Fomento n° 03/2018, formalizado entre a Prefeitura Municipal e a Fundação Solidariedade, à

conta do FMDCA, assim que este seja encerrado e com as devidas correções monetárias.
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Projeto de

Trabalho e
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Fundação
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Logo após, foi apresentado o Edital de Convocação para o Processo de Eleição dos Membros da Sociedade Civil para compor o CMDCA - gestão outubro de 2020 a outubro de 2022, sendo aprovado, sem

ressalvas, pela plenária.

Eleições

CMDCA –

gestão 2020-

2022

Por fim, foi aberto espaço para participação dos conselheiros tutelares, que relataram estar aguardando a liberação da nova sede do Conselho Tutelar para operar a mudança para este espaço, o que irá

qualificar o trabalho do órgão. Também foi ressaltado o ofício remetido ao CMDCA, aos cuidados da Comissão Permanente de Fiscalização, dando conta do quantitativo de atendimentos em relação a

direitos violados, no período compreendido entre janeiro de 2019 e julho de 2020, a fim de contribuir com o trabalho da Comissão na elaboração de Plano de Ação e Aplicação para os recursos do FMDCA.

Enfatizou-se, ainda, preocupação com relação à oferta de vagas em escolas estaduais e creches, além de receio com relação ao aumento de demandas no cenário pós-pandemia.

Espaço para

o Conselho

Tutelar

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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