
Aos vinte e nove dias do mês de junho 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 Diego Carazzai Tavares, Emerson Jucelino Vieira Gabroviz, Franciele Stival Rech

e Janete Costa; os/as conselheiros/as não governamentais Joziany Silva Fernandes, Daniel Havro da Silva, Osvaldo Patrzyk, Elizabeth Gambetta Hoenig, Carlos Daniel

Milleo e Amanda Ataele Lovato; a servidora Camila Guedes; e, na condição de ouvintes e convidados: os/as conselheiros/as tutelares, Marcos Urbano da Silva, José

Roque de Oliveira Freitas e Maria Liliana Garnier Cabral.

8ª Reunião do CMDCA

29/06/2021

Após o ingresso dos/as conselheiros/as na plataforma de videoconferência, o presidente do CMDCA, Diego Carazzai Tavares, agradeceu a presença de todos/as e foi

declarada aberta a plenária.

Abertura da plenária

Em seguida, esteve em pauta a indicação da nova secretaria executiva do CMDCA, realizada pela Secretária Municipal de Ação Social, Maria Vitória Barros Duarte

Caleme, através do Ofício SAS 114/2021, que apontou a servidora Camila Guedes, assistente social, lotada na referida secretaria, para assumir a função. A indicação foi

aprovada pelos presentes, sem ressalvas.

Indicação de Secretaria Executiva do CMDCA

Posteriormente, a conselheira Amanda Ataele Lovato, apresentou o Projeto de Acolhimento Institucional da Fundação Solidariedade, CNPJ 81.652.513/001-89, para fins

de inscrição junto ao Chamamento Público nº07/2021 da Coordenação da Política da Criança e do Adolescente – CPCA, vinculada à Secretaria de Estado da Justiça,

Família e Trabalho do Paraná. Explanou-se sobre o objeto, objetivo e metodologia, assim como, Plano de Aplicação dos recursos, num total de R$100.000,00 (cem mil

reais). Após as considerações dos conselheiros, a proposta foi aprovada sem ressalvas.

Edital de Chamamento Público nº 07/2021 CPCA –

Inscrição Fundação Solidariedade

 

Seguidamente, o conselheiro Diego Carazzai Tavares, explanou sobre o processo de trabalho e parecer final da Comissão Especial do CMDCA, instituída através da

Resolução 06/2021, 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 concluiu pela necessidade de aplicação de sansão disciplinar,

conforme o conteúdo do Protocolo 2598/21. Diante disso e do exposto no artigo 43 da Lei 931/2016, o qual aponta que, “Caso fique comprovado pela Comissão

Especial a prática de conduta que justifique a aplicação de sanção disciplinar, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente -CMDCA dará início ao

processo administrativo destinado ao julgamento do membro do Conselho Tutelar”, a plenária aprovou sem ressalvas, a abertura do processo administrativo, conforme os

termos da legislação supracitada. Para tanto, será oficiado o conselheiro tutelar, para que apresente defesa no prazo de 10 (dez) dias, assim como, para ciência, o

Ministério Público. No ensejo, seguindo ainda o disposto no referido artigo 43, que estabelece que o julgamento de tal ação ocorra em Reunião Extraordinária convocada

unicamente para este fim, ficou agendada reunião para dia 27/07/21 às 9h, atendendo prazo estipulado em lei, na qual será apresentado o Relatório Circunstanciado ao

CMDCA e “facultado o direito de defesa oral ou escrita ao acusado, que poderá ser representado, no ato, por procurador habilitado, arrolar testemunhas, juntar

documentos e requerer a realização de diligências.” O procedimento adotado na sessão extraordinária seguirá as etapas estabelecidas pelo artigo 43 da Lei municipal

931/2016.

Parecer final da Comissão Especial do CMDCA –

Protocolo 2598/21

Na continuidade, o conselheiro Daniel Havro da Silva, solicitou a inclusão de pauta emergencial, referente à aprovação do Projeto Criança Semente, da Associação Ita

Wegman, CNPJ 10.311.690/0001-53, para fins de inscrição junto ao Chamamento Público nº07/2021 da Coordenação da Política da Criança e do Adolescente – CPCA,

vinculada à Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho do Paraná. Tendo em vista que o prazo se finda dia 05/07/21 e que a plenária estava em aberto, foi

aprovada a inclusão de tal pauta. O conselheiro explanou sobre o objeto e objetivo da proposta, assim como, apresentou Plano de Aplicação dos recursos a serem

captados, totalizando R$172.800,00 (cento e setenta e dois mil e oitocentos reais). Após as considerações dos conselheiros, a proposta foi aprovada sem ressalvas.

Convencionou-se ainda, o envio do resumo da proposta ao email dos conselheiros.

Edital de Chamamento Público nº 07/2021 CPCA –

Inscrição Associação Ita Wegman

 

Prosseguindo, a conselheira Franciele Stival Rech, informou que houve mudança na coordenação e secretariado da Rede de Proteção à Criança e ao Adolescente de

Campo Magro, de forma que, está deixando a função de secretária, assim como, Maria Vitória Barros Duarte Caleme, em virtude da mudança de cargo na Secretaria de

Ação Social, deixou de ser a Coordenadora. Em seguida, apresentou a nova composição, sendo: Coordenadora - Paula Cristina Santos Clazer Chaves, Assistente Social,

Coordenadora do Cras; Vice-coordenadora - Deisi Malinoski Andrade – Assistente Social, Coordenadora do Creas; Secretária - Ana Paula dos Santos, Psicóloga da

Secretaria Municipal de Saúde; Vice-secretária - Amanda Cristina da Silva, Assistente Social do Creas.

Nova coordenação da Rede de Proteção à Criança e

ao Adolescente

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

CAMILA GUEDES DIEGO CARAZZAI TAVARES

Secretária Executiva Presidente do CMDCA
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