
Aos treze dias do mês de julho 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 Diego Carazzai Tavares, Paula Cristina Santos Clazer Chaves, Janete Costa, Paulo

Henrique Casagrande e Emerson Jucelino Vieira Gabroviz; os/as conselheiros/as não governamentais Osvaldo Patrzyk, Suzana Cristina Soares de Lima, Daniel Havro

da Silva, Joziany Silva Fernandes, Amanda Ataele Lovato, Elizabeth Gambetta Hoenig e Carlos Daniel Milleo; a secretária executiva Camila Guedes; e, na condição

de ouvintes e convidado/as: os/as conselheiros/as tutelares Araci Batista Ferreira Martins, Marcos Urbano da Silva, José Roque de Oliveira Freitas e Maria Liliana

Garnier Cabral.

9ª Reunião do CMDCA

13/07/2021

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

A secretária executiva Camila Guedes, realizou a leitura da Ata de Reunião Ordinária nº 07/2021 do CMDCA, que foi aprovada sem ressalvas pela plenária. Leitura da Ata de Reunião Ordinária nº 07/2021 do

CMDCA

Em seguida, foi proferida a leitura, pela secretária executiva Camila Guedes, da Ata de Reunião Extraordinária nº 08/2021 do CMDCA, sendo o documento aprovado

sem ressalvas pelos/as conselheiros/as.

Leitura da Ata de Reunião Extraordinária nº 08/2021

do CMDCA

Posteriormente, o conselheiro Daniel Havro da Silva, procedeu apresentação referente ao Projeto Criança Semente, da Associação Ita Wegman, CNPJ

10.311.690/0001-53, para fins de inscrição, como entidade executora no Edital FIA Itaú Social – 2021, tendo o CMDCA como proponente. O conselheiro explanou

sobre o objeto, metodologia e objetivo da proposta, assim como, apresentou Cronograma e Plano de Aplicação dos recursos a serem executados, totalizando

R$181.100,00 (cento e oitenta e um mil e cem reais) a serem pleiteados junto a Fundação Itaú Social, além de R$ 503.474.16 (quinhentos e três mil, quatrocentos e

setenta e quatro reais e dezesseis centavos) em contrapartidas, com previsão de arrecadação própria pela Instituição. A conselheira Janete Costa sugeriu inclusão de

ação de articulação junto à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, no escopo do Projeto, de modo a aprimorar o acompanhamento das crianças e

adolescentes participantes. Desta forma, ficou convencionado por incluir essa ação no Projeto através de reuniões trimestrais, entre a Instituição e a pasta. Após as

considerações dos conselheiros, o Projeto Criança Semente foi aprovado sem ressalvas, como proposta do CMDCA junto ao Edital FIA Itaú Social 2021.

Edital FIA Itaú Social 2021 - inscrição Projeto Criança

Semente

 

Em seguida, o conselheiro Diego Carazzai Tavares expôs sobre o Processo de trabalho da Comissão de Orçamento e Gerenciamento do FMDCA, referente ao

acompanhamento da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO de 2022. Discorreu sobre a correspondência da LDO com as nove prioridades deliberadas pelo

município, relacionadas ao Procedimento Administrativo nº MPPR-0001.19.001093-2, apontando a previsão orçamentária equivalente, com previsão direta de

recursos na LDO, seja através de recursos de cofinanciamento a serem suplementados ou através de parcerias com outros órgãos ou instituições. Além disso, informou

sobre o parecer da referida Comissão, que recomenda que os conselheiros governamentais do CMDCA articulem junto às suas pastas, o destacamento do orçamento

destinado a crianças e adolescentes, a fim de que fique mais claro, tanto para este CMDCA, quanto para a sociedade em geral, a evolução dos valores executados

junto ao público infanto-juvenil, bem como seu percentual com relação ao montante total previsto para cada pasta. Após as ponderações, a plenária aprovou, sem

ressalvas, o parecer da Comissão de Orçamento e Gerenciamento do FMDCA, quanto ao acompanhamento da LDO 2022.

Processo de trabalho Comissão de Orçamento e

Gerenciamento do FMDCA – Acompanhamento LDO

2022

Logo após, a secretária executiva, Camila Guedes, apresentou para ciência da plenária a prestação de contas, relacionada à Campanha de Combate ao Trabalho

Infantil, informando que, do total de R$ 10.000,00 (dez mil reais), previsto no Plano de Aplicação dos recursos do FMDCA, foram gastos R$ 9.081,75 (nove mil,

oitenta e um reais e setenta e cinco centavos), dos quais, R$ 7.000,00 (sete mil reais), foram destinados à elaboração do vídeo de animação da Campanha e R$

2.081,75 (dois mil, oitenta e um reais e setenta e cinco centavos) na criação do roteiro de 60 segundos.

Campanha de Combate ao Trabalho Infantil –

Prestação de Contas FMDCA

 

Seguidamente, passou à apresentação, pela secretária executiva Camila Guedes, do relatório das interações relacionadas à Campanha de Combate ao Abuso e

Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, bem como, à Campanha de Combate ao Trabalho Infantil, elaborado pelo Departamento de Comunicação da

prefeitura, o qual apontou número positivo de pessoas alcançadas com os materiais de imagem e vídeo, assim como, de visualizações dos conteúdos. O referido

documento apresentou, que de oito inserções das Campanhas, houve pico de alcance de 3770 pessoas e com média de 2554 interações. Passou-se para considerações

dos conselheiros, que sugeriram estratégias para um alcance mais assertivo nas próximas campanhas a serem desenvolvidas no CMDCA. Além disso, sugeriu-se

disseminação dos materiais elaborados, para os equipamentos públicos do município, assim como, para empresas privadas, para conferir ainda mais visibilidade. A

conselheira Janete Costa pontuou, que assim como as outras atividades audiovisuais, disponibilizados para as famílias e alunos da rede municipal, não houve retorno

explicito das Campanhas aos educadores, porém é um fenômeno que se tem observado de maneira geral durante a pandemia, ocasião em que este meio se tornou mais

massivo e disseminado, porém, cansativo para as famílias.

Campanha de Combate ao Abuso e Exploração Sexual

de Crianças e Adolescentes – retorno interações

Após, foi tratado a respeito do retorno às aulas na rede municipal e estadual de ensino. A conselheira Janete Costa informou que está previsto para o dia 02/08/2021 o

retorno das aulas nas instituições de ensino, no formato híbrido, ou seja, aulas presenciais, alternados com modalidade à distância, de forma que, os pais poderão optar

por permanecer em formato à distância, através de acesso a materiais impressos e/ou via online, ou pelo formato hibrido. Esclareceu que o retorno não será para todos

os alunos e que cada escola municipal e estadual está trabalhando na organização deste processo, para definição de quais séries irão retornar, já que as medidas de

segurança e distanciamento social, utilizadas como prevenção ao avanço da Covid-19 devem ser observadas.

Retorno às aulas na rede municipal e estadual

Em seguida, foi apresentada, para ciência da plenária, conforme deliberação do CMDCA, a escala de atendimento do Conselho Tutelar relativa ao mês de julho. Escala de atendimento Conselho Tutelar – julho

Após, esteve em pauta, o Processo Licitatório para contratação de empresa para emissão de boletos e criação de páginas de campanha para o site do CMDCA. A partir

do exposto na ultima reunião ordinária, comunicou-se que o segundo Pregão Eletrônico, aberto para esta finalidade sob o número 38/2021, teve novamente, resultado

deserto. Diante disto, foram contactadas as empresas que enviaram orçamento, para abertura do processo licitatório. A única que atendeu ao objeto da licitação foi a

Trackmob - Soluções Digitais, CNPJ 19.240.580/0001-12. Informou-se que foi realizado contato com a empresa e que a mesma sinalizou positivamente para a

contratação de forma direta. Será, portanto, elaborado contrato pelo prazo 12 meses para a oferta dos serviços.

Processo Licitatório – contratação de empresa para

emissão de boletos e criação de páginas de campanha

site CMDCA

 

Logo após, o conselheiro Diego Carazzai Tavares, discorreu sobre a Deliberação 18/2021 do CEDCA – PR, denominada como Incentivo Atendimento Emergencial

para Crianças, Adolescentes ameaçados de morte e suas famílias no Sistema Único de Assistência Social – SUAS a qual prevê destinação de R$ 80.000,00 (oitenta

mil reais), para municípios de Pequeno Porte II, para ser aplicado na oferta de benefícios eventuais para famílias de crianças e adolescentes ameaçados de morte, na

modalidade vulnerabilidade temporária, como estratégia de afastar temporariamente a criança ou adolescente do território do seu domicílio; Ponderou sobre a posição

da gestão municipal com a relação a não adesão do município de Campo Magro à Deliberação nº 18/2021 do CEDCA/PR, justificada em razão de que, a partir de

levantamentos produzidos pelos equipamentos da Assistência Social, não foi identificada demanda histórica referente ao público-alvo que é objeto da Deliberação.

Passou-se para as ponderações dos presentes, que aprovaram, sem ressalvas, a não adesão à Deliberação nº 18/2021 do CEDCA/PR - Incentivo Atendimento

Emergencial para Crianças, Adolescentes ameaçados de morte e suas famílias no Sistema Único de Assistência Social – SUAS.

Deliberação 18/2021 CEDCA – PR - Incentivo

Atendimento Emergencial para Crianças e

Adolescentes ameaçados de mortes e suas famílias no

SUAS

Ato contínuo, foi apresentado pelo conselheiro Diego Carazzai Tavares, a atualização do Plano de Ação dos recursos provenientes da Deliberação 51/2016 – Crianças

e Adolescentes Vítimas de Violência, no qual propõem capacitação para equipe técnica do CREAS, sendo estendida para a equipe técnica do CRAS, para garantia de

atendimento especializado no enfrentamento às violências, bem como, para o desenvolvimento de metodologia especializada para o atendimento de autores de

Deliberação 51/2016 CEDCA – PR – Atualização

Plano de Ação
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violência. O valor disponível para utilização é R$ 7.272,00 (sete mil, duzentos e setenta e dois reais). Passou-se para apreciação da plenária que, aprovou, sem

ressalvas, a atualização do Plano de Ação referente à Deliberação 51/2016 – Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência.

Na continuidade, esteve em pauta a questão da Capacitação dos Conselheiros de Direitos. O membro da Comissão de Políticas Básicas e Garantias de Direitos, Diego

Carazzai Tavares, informou que, com base no Plano de Ação e Aplicação do FMDCA -2021, esta atividade está a cargo da referida Comissão, com valor previamente

destinado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). A conselheira Joziany Silva Fernandes sugeriu a realização de pesquisa junto aos conselheiros de direitos, para

levantamentos de temas de interesse. Em seguida, a conselheira Amanda Ataele Lovato, propôs que a capacitação tenha caráter prático e de consultoria. Ficou

deliberado que a matéria seja submetida à Comissão de Políticas Básicas e Garantias de Direitos para estudo e elaboração de proposta a ser encaminhada para a

Plenária.

Capacitação Conselheiros de Direitos – Comissão de

Políticas Básicas e Garantias de Direitos

Sequencialmente foi conferida ciência sobre o processo de organização da 13º Conferência Municipal de Assistência Social e solicitado engajamento dos conselheiros

para participação e disseminação do evento.

13º Conferência Municipal de Assistência Social

Finalizando, tratou-se sobre a recente limitação de tempo para reuniões por meio da plataforma Google Meet, na sua versão gratuita, de modo que, optou-se em passar

a utilizar a plataforma Microsoft Teams para as reuniões do CMDCA.

Informes Gerais

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

RG 8.741.409-4 RG RG 7.881.557-4

CPF 054.208.759-69 CPF 066.530.209-67
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