
ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 
RESOLUÇÃO Nº 013/2021 - CMDCA

 
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente de Campo Magro, em reunião ordinária nº
12/2021, realizada aos quatorze dias mês de setembro de 2021,
 
RESOLVE:
 
Art. 1º – APROVAR, sem ressalvas, a Ata de Reunião
Ordinária nº 11/2021 do CMDCA.
 
Art. 2º – APROVAR, por maioria simples, o Parecer nº
001/2021 da Comissão Permanente de Políticas Básicas e
Garantias de Direitos a respeito do contido nos Ofícios nº
125/2021 e 126/2021 da Secretaria Municipal de Saúde,
encaminhados ao CMDCA.
 
Art. 3º - APROVAR, sem ressalvas, o Plano de Ação da
Deliberação nº 43/2021 do CEDCA – PR - Ações para
Crianças e Adolescentes que sofreram impactos em virtude da
Pandemia da SARS - COVID 19, a qual prevê repasse de R$
20.000,00 (vinte mil reais), que serão utilizados para o
fornecimento de bolsas auxílio para família de origem em
vulnerabilidade ou risco, que tenham criança e/ou adolescente,
e que porventura tiveram registro de óbito por COVID, de um
ou mais componente familiar, que compunha renda formal ou
informal, com previsão de atendimento de 40 (quarenta)
famílias.
 
Art. 4º - APROVAR, sem ressalvas, a adesão à Deliberação nº
38/2021 CEDCA/PR - Incentivo ao Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos, bem como, o Plano de Ação para
execução do repasse de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) em
materiais de consumo, equipamentos e mobiliário para o
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos voltado
para crianças e adolescentes.
 
Art. 5º - APROVAR, sem ressalvas, a prestação de contas
referente à Deliberação nº 81/2016 CEDCA/PR - Incentivo
financeiro para fortalecimento de programas de qualificação
profissional para adolescentes, alusiva ao executado até o dia
31 de dezembro de 2020, período no qual não foram utilizados
recursos.
 
Art. 6º - APROVAR, sem ressalvas, o Plano de Trabalho e
Aplicação da Associação Terapêutica Paradesportiva
Equocavalaria ATPE, com valor total de R$ 24.000,00 (vinte e
quatro mil reais) pela vigência de 12 (doze) meses, que prevê
prestação de serviço de equoterapia para 05 (cinco) crianças
e/ou adolescentes entre 4 a 17 anos, em situação de risco e/ou
vulnerabilidade social, portadores ou não de deficiência ou
transtorno global do desenvolvimento atendidas pela REDE de
Proteção à Criança e ao Adolescente de Campo Magro.
 
Art. 7º - APROVAR, sem ressalvas, o Projeto de Trabalho da
Fundação Solidariedade, CNPJ 81.652.513/0001-89, com
atualização dos custos operacionais, no valor de R$
1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais) para inclusão
no portal eletrônico do CMDCA.
 
Art. 8º - APROVAR, sem ressalvas, o Plano de Ação e
Aplicação da Fundação Solidariedade, CNPJ 81.652.513/0001-
89, relativo ao Termo de Fomento nº 08/2020, com vistas à
dilação de prazo até 01/03/2021 e alteração de rubricas, em
decorrência da pandemia, ficando inalterada a totalidade dos
valores envolvidos no repasse, num montante de



R$1.457.062,22 (um milhão, quatrocentos e cinquenta e sete
mil, sessenta e dois reais e vinte e dois centavos).
 
Art. 9º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
 
PUBLIQUE-SE
 
Campo Magro, 16 de setembro de 2021.
 
DIEGO CARAZZAI TAVARES
Presidente do CMDCA
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