
Aos vinte e cinco dias dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um, às nove horas, foi realizada reunião extraordinária do Conselho Municipal dos Direitos da

Criança e do Adolescente de Campo Magro - CMDCA. Em razão das medidas de distanciamento social adotadas como prevenção ao avanço da Covid-19, a reunião

ocorreu em formato online. Estiveram presentes: os/as conselheiros/as governamentais Maria Vitória Barros Duarte Caleme, Paulo Henrique Casagrande, Janete Costa,

Emerson Jucelino Vieira Gabroviz e Franciele Stival Rech; os/as conselheiros/as não governamentais Joziany Silva Fernandes, Daniel Havro da Silva, Osvaldo Patrzyk,

Suzana Cristina Soares de Lima, Elizabeth Gambetta Hoenig e Carlos Daniel Milleo; o secretário executivo Diego Carazzai Tavares; e, na condição de convidada:

Karina Leite, representando o Pequeno Cotolengo do Paraná.

6ª Reunião do CMDCA

25/05/2021

Após o ingresso dos/as conselheiros/as na plataforma de videoconferência, a presidente do CMDCA, Maria Vitória Barros Duarte Caleme, agradeceu a presença de

todos/as e foi declarada aberta a plenária.

Abertura da plenária

Em seguida, foi apresentado o Plano de Trabalho e Aplicação do Pequeno Cotolengo do Paraná, CNPJ 76.610.690/0001-62, referente à solicitação de aditivo ao Termo

de Colaboração nº 001/2018 e de utilização do saldo remanescente. O documento requereu a retificação da aditivação solicitada anteriormente, aprovada em Reunião

Ordinária nº 05/2021 do CMDCA, que requisitava o remanejamento de recursos remanescentes no valor de R$ 24.640,50 (vinte e quatro mil, seiscentos e quarenta reais

e cinquenta centavos), acrescidos de saldo de aplicação, e a prorrogação do prazo de execução pelo período de quatro meses. Como justificativa, a entidade alegou que,

nos termos do pedido realizado, haveria prejuízo aos repasses mensais e por consequência no atendimento ao infante acolhido. Desse modo e esclarecido o objeto da

retificação, foi apresentado requerimento de aditivação ao Termo de Fomento nº 001/2018 pelo período de doze meses, com valor atualizado de R$ 81.975,96 (oitenta e

um mil, novecentos e setenta e cinco reais e noventa e seis centavos), bem como remanejamento do saldo remanescente, no montante de R$ 24.640,50 (vinte e quatro

mil, seiscentos e quarenta reais e cinquenta centavos), para custeio dos seguintes materiais de consumo: material hospitalar; higiene pessoal; material para reabilitação;

uniformes, tecidos e aviamentos; e medicamentos. A representante do Pequeno Cotolengo do Paraná, Karina Leite, explanou sobre as alterações ora solicitadas, além de

responder aos questionamentos e considerações dos/as conselheiros/as de direitos. Após as considerações da plenária, o Plano de Trabalho e Aplicação do Pequeno

Cotolengo do Paraná foi aprovado sem ressalvas, com execução de recursos no montante de R$ 81.975,96 (oitenta e um mil, novecentos e setenta e cinco reais e noventa

e seis centavos), remanejamento do saldo remanescente de R$ 24.640,50 (vinte e quatro mil, seiscentos e quarenta reais e cinquenta centavos) para custeio de materiais

de consumo e prorrogação do prazo de execução pelo período de doze meses.

Retificação do Plano de Trabalho e Aplicação

Pequeno Cotolengo do Paraná – Aditivo Termo de

Colaboração - 001/2018

 

Em sequência, foi comunicado aos/às conselheiros/as sobre as implicações do Decreto Municipal nº 300/2021, que nomeia como Secretária Municipal de Ação Social a

então presidente e conselheira governamental do CMDCA Maria Vitória Barros Duarte Caleme. Informou-se que o exercício da presidência do CMDCA gera

incompatibilidade com a função de ordenadora de despesas do FMDCA, inerente ao cargo de Secretária Municipal de Ação Social. Em razão do exposto e de modo a

preservar o controle social, a presidente informou que será substituída por novo/a conselheiro/a indicado/a pela pasta de Assistência Social na próxima reunião ordinária

do CMDCA. Por conseguinte, estará em pauta a eleição de um/a novo/a presidente/a, eleito/a entre os pares dentro do segmento governamental, conforme prevê a Lei

Municipal nº 761/2012 e o Regimento Interno do CMDCA. Em seguida, a presidente Maria Vitória Barros Duarte Caleme explanou acerca dos novos desafios que serão

desempenhados e agradeceu a todos/as pela oportunidade de presidir o CMDCA, ressaltando o relevante trabalho realizado em colegiado e por meio das comissões

temáticas até o presente momento. Os/as demais conselheiros/as também agradeceram a presidente pelo trabalho à frente do Conselho e parabenizaram pela nova função,

salientando a atuação em conjunto com a Secretaria Municipal de Ação Social na efetivação dos direitos da criança e do adolescente.

Decreto nº 300/2021 – Nomeação Secretária

Municipal de Ação Social

 

Após o exposto, eu, Diego Carazzai Tavares, declaro que a ata foi lavrada por mim e que o registro de presença encontra-se em anexo.
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