
Aos onze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um, às nove horas, foi realizada reunião ordinária 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 Amanda Ataele Lovato; o secretário executivo Diego Carazzai Tavares; e, na condição de ouvintes e convidados:

os/as conselheiros/as tutelares Araci Batista Ferreira Martins, Marcos Urbano da Silva, José Roque de Oliveira Freitas e Giselle de Souza Marques; Karina Leite,

representando o Pequeno Cotolengo do Paraná; e a servidora da Secretaria Municipal de Ação Social Luciana Marin.

5ª Reunião do CMDCA

11/05/2021

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 declarou aberta a plenária.

Abertura da plenária

O secretário executivo Diego Carazzai Tavares realizou a leitura da Ata de Reunião Ordinária nº 04/2021 do CMDCA, sendo o documento aprovado sem ressalvas. Leitura da Ata de Reunião Ordinária nº 04/2021

Em seguida, a presidente Maria Vitória Barros Duarte Caleme solicitou antecipação de pauta para tratar do Plano de Trabalho e Aplicação do Pequeno Cotolengo do

Paraná, CNPJ 76.610.690/0001-62. A proposta foi acatada pelo colegiado e a representante da instituição, Karina Leite, apresentou os documentos com vistas a solicitar

prorrogação de prazo e remanejamento de recursos ao Termo de Colaboração nº 001/2018. Comunicou-se que, do montante total previsto, houve saldo remanescente no

valor de R$ 24.594,79 (vinte e quatro mil, quinhentos e noventa e quatro reais e setenta e nove centavos), acrescido de rendimentos na importância de R$ 474,56

(quatrocentos e setenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos), num total de R$ 25.069,35 (vinte e cinco mil, sessenta e nove reais e trinta e cinco centavos). O

remanejamento de recursos, a partir do exposto, seria dividido em: R$ 21.339,40 (vinte e um mil, trezentos e trinta e nove reais e quarenta centavos) para custeio de

folha de pagamento; R$ 2.100,23 (dois mil, cem reais e vinte e três centavos) para pagamento de FGTS; e R$ 1.629,72 (mil, seiscentos e vinte e nove reais e setenta e

dois centavos) para custeio de vale transporte. Após a apresentação da justificativa para a solicitação, os/as conselheiros/as realizaram considerações e questionamentos à

representante da entidade e, seguidamente, a plenária deliberou pela aprovação, sem ressalvas, do Plano de Trabalho e Aplicação Pequeno Cotolengo do Paraná, com

remanejamento de recursos no valor de R$ 25.069,35 (vinte e cinco mil, sessenta e nove reais e trinta e cinco centavos) e prorrogação do prazo de execução até a data de

vinte e um de outubro de 2021.

Plano de Trabalho e Aplicação Pequeno Cotolengo

do Paraná – Aditivo Termo de Colaboração -

001/2018

Em prosseguimento, esteve em pauta atualização a respeito da situação das famílias residentes na Ocupação Vila Nova Esperança, tendo por enfoque o público infanto-

juvenil. A presidente Maria Vitória Barros Duarte Caleme, representando a Secretaria Municipal de Ação Social, apresentou o Relatório Quantitativo Conjunto das

Famílias Ocupadas, resultado das entrevistas com os responsáveis familiares realizadas em parceria entre a Prefeitura Municipal de Campo Magro e a Secretaria de

Estado da Justiça, Família e Trabalho. O documento expõe dados a respeito dos seguintes recortes: documentação civil; residência de origem; moradia e inserção em

programas habitacionais; inserção em programas sociais; renda e ocupação profissional; saúde; população idosa; população migrante; crianças e adolescentes;

escolaridade e inserção em redes de ensino; e pessoas com deficiência. A presidente informou que o relatório encontra-se em posse do Governo do Estado para que, a

partir das informações compiladas, seja elaborado plano de ações para providências cabíveis. A conselheira Janete Costa, representante da Secretaria Municipal de

Educação, Cultura, Esporte e Lazer, comunicou que a pasta realizou, até o presente momento, 15 (quinze) matrículas de crianças e adolescentes na rede municipal de

ensino, afirmando que há dificuldade na obtenção de dados educacionais junto aos líderes do movimento e também baixa procura às escolas municipais. Foi informado,

ainda, que a sede da SEMEC encontra-se disponível para a realização de matrículas para as famílias ocupadas. A conselheira Amanda Ataele Lovato demonstrou

preocupação com relação a questões relacionadas à saúde e saneamento, tendo em vista a quantidade de famílias residentes na ocupação. Ficou deliberado pelo retorno

de informações atualizadas na próxima reunião plenária do CMDCA, de modo que o órgão possa acompanhar e monitorar a situação das crianças e adolescentes na

localidade.

Ocupação Vila Nova Esperança

Logo após, foi tratado acerca da campanha de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, de acordo com o trabalho da Comissão de Comunicação,

Articulação e Mobilização. Foram apresentadas as seguintes peças: a) outdoor com o slogan “Alguns pesadelos são reais”, legenda “denuncie o abuso e a exploração

sexual de crianças e adolescentes: disque 100” e imagem de criança com a mão em sinal de pare em primeiro plano e sombra de adulto ao fundo; b) e roteiro de vídeo de

animação com a personagem Clara, vítima de abuso sexual, como protagonista. A ação encontra-se prevista no Plano de Ação e Aplicação para os recursos do FMDCA

no exercício 2021, conforme Resolução nº 16/2020 do CMDCA. Foi comunicado que, consoante aprovação prévia através de grupo de whatsapp, o outdoor encontra-se

instalado nos dois sentidos da Rodovia Gumercindo Boza, com veiculação compreendida entre os dias dez e vinte e três de maio de 2021. O vídeo de animação, também

de acordo com aprovação prévia do roteiro via whatsapp, encontra-se em produção pela agência de comunicação licitada e tem previsão de lançamento no dia dezoito de

maio do corrente ano. Após as considerações dos/as conselheiros/as e membros da Comissão, a plenária referendou a aprovação dos materiais de campanha.

Campanha de Combate ao Abuso e Exploração

Sexual de Crianças e Adolescentes – Comissão de

Comunicação, Articulação e Mobilização

Ato contínuo, discutiu-se a respeito da campanha de combate ao trabalho infantil, ao cargo da Comissão de Comunicação, Articulação e Mobilização. Foi informado que

a Comissão enviou propostas para cotação junto à agência de comunicação licitada, conforme o disposto na Resolução nº 16/2020 do CMDCA. Foi deliberado, por conta

dos prazos para produção dos conteúdos da campanha, pela aprovação prévia das peças através do grupo de whatsapp do CMDCA, assim que concluído o parecer da

Comissão.

Campanha de Combate ao Trabalho Infantil -

Comissão de Comunicação, Articulação e

Mobilização

Em sequência, tratou-se a respeito da prestação de contas da Deliberação nº 095/2017 – CEDCA/PR, denominada Atenção às Famílias dos Adolescentes Internados por

Medidas Socioeducativas – AFAI, alusiva ao segundo semestre de 2020. A servidora da Secretaria Municipal de Ação Social, Luciana Marin, explanou que não foram

executados recursos no período de referência e que o saldo remanescente, acrescido de saldo de aplicação, é de R$ 57.970,52 (cinquenta e sete mil, novecentos e setenta

reais e cinquenta e dois centavos). Foi justificado que a gestão municipal está em contato com o Governo do Estado para verificar a viabilidade de executar os recursos

remanescentes mediante novo plano de ação. Após a explanação, a plenária aprovou, sem ressalvas, a prestação de contas da Deliberação nº 095/2017 – CEDCA/PR

referente ao segundo semestre de 2020.

Prestação de contas Deliberação nº 095/2017

CEDCA/PR - AFAI

Seguidamente, foi deliberado sobre a prestação de contas da Deliberação nº 084/2019 CEDCA/PR, denominada Incentivo ao CMDCA, tendo como referência o

pagamento até o dia 31 de dezembro de 2020. Foi exposto, pela servidora Luciana Marin, que não foram executados recursos no período, tendo em vista que o objeto da

deliberação tem seu desenvolvimento prejudicado sem o componente presencial. A partir desse entendimento da gestão municipal, será aberto processo licitatório para

contratação de empresa que execute a proposta preferencialmente de modo presencial, a depender das orientações das autoridades de saúde. Foi apresentado, ainda, que

o saldo remanescente, acrescido de rendimentos, é de R$ 10.019,67 (dez mil e dezenove reais e sessenta e sete centavos). A plenária, diante da explanação, aprovou, sem

ressalvas, a prestação de contas da Deliberação nº 084/2019 CEDCA/PR alusiva ao pagamento até o dia 31 de dezembro de 2020.

Prestação de contas Deliberação nº 084/2019

CEDCA/PR – Incentivo ao CMDCA

Dando prosseguimento, esteve em pauta a prestação de contas da Deliberação nº 089/2019 CEDCA/PR, denominada Incentivo Atenção à Criança e ao Adolescente,

relativa ao pagamento até o dia 31 de dezembro de 2020. A servidora Luciana Maria esclareceu que, assim como no caso da Deliberação nº 084/2019 CEDCA/PR, não

foram executados recursos no período em razão da gestão municipal aguardar condições favoráveis para a execução da proposta em modo presencial, de maneira a

favorecer mais adequadamente aos objetivos pactuados. Também será aberto processo licitatório para contratação de empresa para execução das atividades previstas. Foi

informado que o saldo remanescente, acrescido de rendimentos, é de R$ 40.080,53 (quarenta mil, oitenta reais e cinquenta e três centavos). Após as considerações dos/as

conselheiros/as, a plenária aprovou, sem ressalvas, a prestação de contas da Deliberação nº 089/2019 CEDCA/PR alusiva ao pagamento até o dia 31 de dezembro de

2020.

Prestação de contas Deliberação nº 089/2019

CEDCA/PR – Incentivo Atenção à Criança e ao

Adolescente

ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 
ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 05/2021 - CMDCA



Em seguida, foi apresentada a prestação de contas da Deliberação nº 096/2018 CEDCA/PR, intitulada Incentivo para Programas de atendimento a crianças e

adolescentes vítimas e autores de violência, tendo como referência o pagamento até o dia 31 de dezembro de 2020. Em apresentação da servidora Luciana Marin, expôs-

se que não houve execução de recursos no período e que o saldo remanescente, acrescido de saldo de aplicação, é de R$ 7.477,93 (sete mil, quatrocentos e setenta e sete

reais e noventa e três centavos). Foi justificado que a gestão municipal recebeu orientação da técnica de referência do Escritório Regional de Curitiba para que fossem

prestadas contas sem a execução de recursos até novo posicionamento quanto à viabilidade de desenvolvimento da deliberação. Diante do exposto e após as

considerações dos/as conselheiros/as , a plenária aprovou, sem ressalvas, a prestação de contas da Deliberação nº 096/2018 CEDCA/PR relativa ao pagamento até o dia

31 de dezembro de 2020.

Prestação de contas Deliberação nº 096/2018

CEDCA/PR – Incentivo Programas de atendimento

a crianças e adolescentes vítimas e autores de

violência

Sequencialmente, foi tratado acerca da prestação de contas da Deliberação nº 054/2016 CEDCA/PR, denominada Liberdade Cidadã, referente ao segundo semestre de

2020. A servidora Luciana Marin explanou que foram executados, no período de referência, R$ 6.100,00 (seis mil e cem reais) na compra de dois computadores para o

Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS, com saldo remanescente, acrescido de rendimentos, no valor de R$ 1.504,12 (mil, quinhentos e

quatro reais e doze centavos). Após as considerações dos/as conselheiros/as, a prestação de contas da Deliberação nº 054/2016 CEDCA/PR, referente ao segundo

semestre de 2020, foi aprovada, sem ressalvas, pela plenária, com a devolução do saldo remanescente, acrescido de rendimentos, ao Governo do Estado, em data a ser

estipulada por este e com as devidas correções monetárias.

Prestação de contas Deliberação nº 054/2016

CEDCA/PR – Liberdade Cidadã

Logo após, discutiu-se a respeito da escala de atendimento do Conselho Tutelar de Campo Magro, tendo em vista o período de pandemia. Conforme deliberado em

Reunião Ordinária nº 04/2021 do CMDCA, a Rede de Proteção à Criança e ao Adolescente foi oficiada para posicionamento quanto aos impactos observados com

relação à aplicação desta escala. Em resposta, através do Ofício nº 019/2021, foi dissertado que não houve prejuízo no que concerne ao desenvolvimento do trabalho do

Conselho Tutelar, com a ressalva da participação do conselheiro tutelar de referência em casos específicos. A presidente Maria Vitória Barros Duarte Caleme afirmou

que a Secretaria Municipal de Ação Social articulou junto ao Conselho Tutelar para que haja o retorno ao atendimento regular a partir do mês de maio, sendo

apresentada a escala do período. Ficou decidido que o órgão irá apresentar mensalmente ao CMDCA a escala de atendimento do mês subsequente para

acompanhamento.

Escala de atendimento do Conselho Tutelar

A seguir, foi comunicado o recebimento do Ofício nº 01/2021 da Assistência Judiciária do Município de Campo Magro, dando conta de notícia de fato envolvendo

conduta de um conselheiro tutelar. Conforme apregoa a Lei Municipal nº 931/2016, em seus artigos 40 e 41, foi constituída Comissão Especial para apurar as supostas

irregularidades cometidas pelo conselheiro tutelar, de acordo com a seguinte formação: Joziany Silva Fernandes (sociedade civil), Osvaldo Patrzyk (sociedade civil),

Maria Vitória Barros Duarte Caleme (governamental) e Emerson Jucelino Vieira Gabroviz (governamental). A Comissão Especial contará com assessoria jurídica do Dr.

Gydeon Pereira França. Concluída a apuração preliminar, será produzido relatório circunstanciado a ser apreciado pela plenária do CMDCA.

Ofício nº 01/2021 – Assistência Judiciária do

Município de Campo Magro

Posteriormente, foi apresentado relatório de destinações diretas de pessoas físicas e jurídicas ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FMDCA,

tendo como referência os recibos emitidos no exercício de 2021. Expôs-se a destinação de um montante total de R$ 203.300,00 (duzentos e três mil e trezentos reais),

sendo R$ 200.000,00 (duzentos mil) referentes a pessoas jurídicas e R$ 3.300,00 (três mil e trezentos) relativos a pessoas físicas. O resultado teve avaliação positiva

dos/as conselheiros/as até o momento, considerando o caráter inaugural da campanha de sensibilização e informação aos contribuintes. Foram discutidas, em seguida,

estratégias para aprimorar o contato com os doadores.

Relatório de destinações diretas ao FMDCA

Após, esteve em pauta solicitação enviada pela Prefeitura Municipal de Tarumã/SP, cujo conteúdo era o pedido de liberação de uso da campanha “Não Vá Embora,

Leãozinho”, produzida pelo CMDCA de Campo Magro, para publicação nas redes sociais oficiais daquela municipalidade, adaptando a locução original e conferindo os

devidos créditos. Os/as conselheiros/as manifestaram-se a respeito da solicitação e, por maioria simples, foi deliberado por não autorizar a cessão do material

audiovisual, no entendimento de que o CMDCA busca uma identidade visual e de imagem próprias, bem como se preocupa com a credibilidade junto aos seus doadores.

Ficou decidido, ainda, pelo envio de resposta à Prefeitura Municipal de Tarumã agradecendo pelo contato e colocando o CMDCA à disposição para apoio e intercâmbio

de ideias no que diz respeito à arrecadação de recursos via dedução de imposto de renda.

Solicitação Prefeitura de Tarumã/SP – Utilização

campanha "Não Vá Embora, Leãozinho”

Por fim, foi informado a respeito da abertura do Pregão Eletrônico nº 26/2021 do tipo menor preço tendo por objeto a contratação de empresa para implementação de

plataforma para emissão de boletos bancários e de pagamento online de doações para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FMDCA, através

de páginas de campanha no site do CMDCA. O Pregão Eletrônico nº 26/2021 está agendado para o dia 20 de maio do corrente ano.

Considerações finais

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.

DIEGO CARAZZAI TAVARES MARIA VITÓRIA BARROS DUARTE CALEME

Secretário Executivo Presidente do CMDCA
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