
ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO 

Aos oito dias do mês de junho 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, Noeli Aparecida Colodel Menegusso,

Emerson Jucelino Vieira Gabroviz, Franciele Stival Rech e Tatiana Lemos

Sabatoski; os/as conselheiros/as não governamentais Joziany Silva

Fernandes, Daniel Havro da Silva, Osvaldo Patrzyk, Suzana Cristina

Soares de Lima, Elizabeth Gambetta Hoenig, Carlos Daniel Milleo e

Amanda Ataele Lovato; o secretário executivo Diego Carazzai Tavares; o

representante dos adolescentes Kayky Vinícius Machado; 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,

Giselle de Souza Marques e Maria Liliana Garnier Cabral.

7ª Reunião do CMDCA

08/06/2021

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

O secretário executivo Diego Carazzai Tavares realizou a leitura da Ata de

Reunião Ordinária nº 05/2021 do CMDCA, que foi aprovada sem ressalvas

pela plenária.

Leitura da Ata de Reunião

Ordinária nº 05/2021 do

CMDCA

Em seguida, foi proferida a leitura, pelo secretário executivo Diego

Carazzai Tavares, da Ata de Reunião Extraordinária nº 06/2021 do

CMDCA, sendo o documento aprovado sem ressalvas pelos/as

conselheiros/as.

Leitura da Ata de Reunião

Extraordinária nº 06/2021

do CMDCA

Posteriormente, a presidente Maria Vitória Barros Duarte Caleme, de

acordo com o informado na última reunião extraordinária, apresentou a

indicação da Secretaria Municipal de Ação Social para substituí-la como

representante titular da pasta. Conforme conteúdo do Ofício nº 98/2021,

foi indicado o servidor Diego Carazzai Tavares.

Ofício SAS nº 98/2021 -

Substituição conselheiro

titular

Em seguida, devido à renúncia tácita da conselheira Maria Vitória Barros

Duarte Caleme ao cargo de conselheira e presidente do CMDCA, em

virtude da incompatibilidade da função com suas atuais atribuições

enquanto Secretária Municipal de Ação Social, procedeu-se a realização de

nova eleição para preenchimento do cargo entre os/as conselheiros/as

governamentais, consoante o parágrafo 4º do artigo 22 do Regimento

Interno do órgão. O conselheiro recém indicado Diego Carazzai Tavares,

representando a Secretaria Municipal de Ação Social, apresentou-se como

único candidato, sendo eleito por unanimidade para o cargo de presidente

do CMDCA até o final do mandato da gestão 2020-2022, que se encerra

em 18 de outubro de 2022. Foi deliberado que o presidente eleito irá

acumular a função de secretário executivo até que seja indicado novo

servidor da Secretaria Municipal de Ação Social para ocupá-la.

Eleição para presidência

do CMDCA

Logo após, foram recompostas as comissões temáticas permanentes e

temporárias do CMDCA com a substituição da conselheira Maria Vitória

Barros Duarte Caleme, que deixa de compor o CMDCA a partir desta

reunião plenária, pelo conselheiro Diego Carazzai Tavares. A

recomposição se realizará nas seguintes comissões: Comissão Permanente

de Orçamento e Gerenciamento do FMDCA, Comissão Permanente de

Comunicação, Articulação e Mobilização, Comissão Permanente de

Políticas Básicas e Garantia de Direitos, Comissão Permanente de

Avaliação do Plano Municipal de Medidas Socioeducativas, Comissão de

Análise Documental, Legislação e Normas, além da Comissão Especial

para apuração de supostas irregularidades cometidas por membro do

Conselho Tutelar de Campo Magro.

Recomposição das

comissões temáticas

CMDCA

Seguidamente, foi tratado a respeito da Ocupação Vila Nova Esperança,

conforme discussões empreendidas na última reunião ordinária. A

conselheira Amanda Ataele Lovato informou que ainda é possível observar

quantidade considerável de lixo para ser recolhido nas imediações da

ocupação. A conselheira Maria Vitória Barros Duarte Caleme informou

que já havia comunicado e está em contato com a Secretaria Municipal de

Desenvolvimento Urbano e Ambiental a fim de conferir resposta à

Ocupação Vila Nova

Esperança
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demanda apresentada. Ficou decidido que, assim que houver retorno

quanto a ações derivadas do Relatório Quantitativo Conjunto das Famílias

Ocupadas, por parte dos entes envolvidos, será informado à plenária para

que o CMDCA possa acompanhar a situação das famílias residentes, em

especial no que diz respeito a crianças e adolescentes.

Ato contínuo, esteve em pauta a campanha de combate ao trabalho infantil,

que consta no Plano de Ação e Aplicação do FMDCA para o exercício de

2021, de acordo com o trabalho da Comissão de Comunicação,

Articulação e Mobilização. Foi informado acerca da proposta final da

comissão após considerações sobre formatos, alcance, público-alvo e

estratégias de comunicação. Trata-se de vídeo de animação contendo

quatro situações de trabalho infantil encontradas no município,

transmitindo mensagem para o seu enfrentamento. Foi apresentado o

roteiro do material audiovisual, sendo aprovado, sem ressalvas, pela

plenária. A campanha, numa parceria entre o CMDCA e a Prefeitura

Municipal, tem previsão de lançamento no dia 12 de junho de 2021 através

dos canais oficiais do município.

Campanha de Combate ao

Trabalho Infantil -

Comissão de Comunicação,

Articulação e Mobilização

Em seguida, foi apresentada, para ciência da plenária, a prestação de

contas referente à campanha de combate ao abuso e exploração sexual de

crianças e adolescentes, executada conforme previsto no Plano de Ação e

Aplicação do FMDCA para o exercício de 2021. Do montante total de R$

10.000,00 (dez mil reais) reservado para a ação, foram executados R$

9.144,50 (nove mil, cento e quarenta e quatro reais e cinquenta centavos),

divididos entre R$ 7.604,50 (sete mil, seiscentos e quatro reais e cinquenta

centavos) para criação de material audiovisual, R$ 1.200,00 (mil e

duzentos reais) para criação de arte para outdoor e R$ 340,00 (trezentos e

quarenta reais) para impressão de outdoor. O conselheiro Daniel Havro da

Silva explanou a respeito da importância da avaliação dos impactos da

campanha junto a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e

Lazer, bem como com relação a interações com as postagens em redes

sociais. Ficou deliberado que estes indicadores serão medidos junto à

SEMEC e ao Departamento de Comunicação da Prefeitura Municipal.

Prestação de contas

FMDCA - Campanha de

Combate ao Abuso e

Exploração Sexual de

Crianças e Adolescentes

Após, foi tratado a respeito de audiência pública realizada em 27 de maio

de 2021 para discutir o retorno às aulas na rede municipal de ensino. A

conselheira Joziany Silva Fernandes, que representou o CMDCA na

oportunidade, explanou acerca dos pontos de vista apresentados durante a

audiência e de seu posicionamento enquanto conselheira de direitos,

enfatizando a relevância de o Conselho abordar a questão. Os demais

conselheiros/as expuseram suas considerações sobre o tema, ressaltando o

período crítico da saúde pública enfrentado por conta da pandemia e

também as dificuldades inerentes à aprendizagem sem o componente

presencial, em especial para crianças e adolescentes em situação de

vulnerabilidade e risco social. Ficou decidido que o CMDCA irá

acompanhar as discussões municipais sobre o tema.

Retorno às aulas na rede

municipal – debate

audiência pública

Sequencialmente, esteve em pauta a elaboração da Lei de Diretrizes

Orçamentárias – LDO para o exercício de 2022. O conselheiro Emerson

Jucelino Vieira Gabroviz, representante da Secretaria Municipal de

Planejamento, esclareceu que a LDO obedecerá ao contido no Plano

Plurianual 2022-2025 e que no dia 25 de junho está prevista audiência

pública para tratar do tema em articulação com a sociedade civil. Ficou

deliberado por submeter a matéria à Comissão Permanente de Orçamento e

Gerenciamento do FMDCA para que sejam observadas e verificadas as

diretrizes prioritárias com relação à política da criança e do adolescente.

LDO 2022

Dando prosseguimento, foi dada ciência sobre o conteúdo do Protocolo nº

2446/21, que solicita, na página 05 (cinco), inscrição junto ao CMDCA

por parte do Instituto Compliance Afro Indígena Socioassistencial, CNPJ

11.362.069-0001/81. Foi discutido que a instituição, anteriormente

denominada Instituto da Comunidade Afro Brasileira, já havia protocolado

solicitação de renovação de inscrição junto ao órgão, a qual, após

tramitação, não foi aprovada pela plenária, permanecendo inativa até

apresentação de novo Plano de Ação dando conta da retomada da

viabilidade de suas atividades, bem como regulamentação de sua sede

municipal. Diante da nova solicitação, foi deliberado por submeter a

matéria à Comissão de Análise Documental, Legislação e Normas para

avaliação dos materiais ora remetidos.

Solicitação Protocolo nº

2446/21 – ICAIS

Na sequência, esteve em pauta o Edital Fundos da Infância e Adolescência

2021, promovido pelo Itaú Social, que está com inscrições abertas para

propostas de CMDCA´s de todo o Brasil até o dia 30 de julho. Foi

discutido acerca das características do edital e das possibilidades de

participação do CMDCA de Campo Magro. O conselheiro Daniel Havro

da Silva, representante da Associação Solar Ita Wegman, expôs o interesse

da instituição em ser executora da proposta através do projeto Criança

Semente. Foram consideradas, ainda, perspectivas para propostas da

Edital FIA Itaú Social 2021



Secretaria Municipal de Ação Social e da Comunidade Cristã Reviver em

Campo Magro. Após as argumentações e ponderações dos/as

conselheiros/as, foi deliberado por aprovar, sem ressalvas, a inscrição do

projeto Criança Semente, da Associação Solar Ita Wegman, no Edital FIA

2021. O conselheiro Daniel Havro da Silva irá apresentar, na próxima

reunião ordinária, o detalhamento da proposta a partir de plano de trabalho

e aplicação de recursos.

Em seguida, foi apresentada, para ciência da plenária, a escala de

atendimento do Conselho Tutelar relativa ao mês de junho, conforme

deliberado na última reunião ordinária do CMDCA.

Escala de atendimento

Conselho Tutelar – junho

Em sequência, foi conferida ciência acerca da tramitação do projeto de lei

que propõe a alteração da Lei Municipal nº 931/2016, que dispõe sobre o

Conselho Tutelar de Campo Magro, a partir de minuta aprovada pelo

colegiado do CMDCA. Comunicou-se que, após a remessa da minuta ao

Poder Executivo, este encaminhou o Projeto de Lei nº 36/2021 à Câmara

Municipal de Campo Magro e que atualmente o PL está em discussão na

Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Ficou deliberado pelo

acompanhamento de sua tramitação na casa legislativa, conferindo ciência

ao Ministério Público através da 3ª Promotoria de Justiça de Almirante

Tamandaré.

Tramitação Projeto de Lei

do Conselho Tutelar

Após, esteve em pauta o processo de trabalho da Comissão Especial do

CMDCA, constituída para apuração de supostas irregularidades cometidas

por membro do Conselho Tutelar de Campo Magro, de acordo com notícia

de fato contida no Ofício nº 01/2021 da Assistência Judiciária do

Município de Campo Magro. Informou-se que a Comissão oficiou o

conselheiro tutelar para que apresentasse defesa com relação ao caso,

tendo recebido a resposta na data de 07 de junho de 2021. A partir disso, a

Comissão se reunirá novamente para apreciar a defesa e deliberar sobre a

necessidade de ouvir testemunhas ou realizar outras diligências que

considerar necessárias para a elucidação dos fatos.

Processo de trabalho –

Comissão Especial CMDCA

Sequencialmente, foi conferida ciência sobre o processo licitatório para

contratação de empresa para emissão de boletos bancários e criação de

páginas de campanha no site do CMDCA. Comunicou-se que o Pregão

Eletrônico nº 26/2021, aberto para essa finalidade, teve resultado deserto.

A partir disso, será agendado novo pregão eletrônico para prosseguimento

do processo de licitação, sendo deliberado pelo seu acompanhamento por

parte do Conselho.

Processo Licitatório –

contratação de empresa para

emissão de boletos e criação

de páginas de campanha site

CMDCA

Seguidamente, foi dada ciência a respeito da Deliberação nº 24/2021 do

CEDCA/PR, que estabelece os procedimentos de repasse de recursos, na

modalidade Fundo a Fundo para "Ações para Crianças e Adolescentes que

sofreram perdas parentais em virtude da Pandemia da SARS - COVID 19”.

Comunicou-se que a gestão municipal irá realizar estudo para fins de

adesão e elaboração de plano de ação com relação ao objeto da

deliberação, cujos instrumentos passarão por aprovação deste Conselho de

Direitos. O prazo para adesão dos municípios é até o dia 31 de agosto do

corrente ano.

Deliberação nº 24/2021

CEDCA/PR - Ações para

Crianças e Adolescentes que

sofreram perdas parentais

em virtude da Pandemia da

SARS - COVID 19

Por fim, foi divulgado o curso gratuito “E-Commerce: Vendendo no

Comércio Eletrônico”, promovido pelo SENAC/PR em parceria com a

Prefeitura Municipal de Campo Magro, que está com inscrições abertas

para interessados a partir dos 16 anos.

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

RG 7.881.557-4 RG 3.510.718-5

CPF 066.530.209-67 CPF 618.937.149-34
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