
Aos quatorze dias do mês de setembro 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, Janete Costa, Paulo Henrique Casagrande, Emerson Jucelino

Vieira Gabroviz e Franciele Stival Rech; os/as conselheiros/as não governamentais Osvaldo Patrzyk, Daniel Havro da Silva, Joziany Silva Fernandes, Amanda Ataele

Lovato, Jaqueline dos Santos Moraes e Elizabeth Gambetta Hoenig; a secretária executiva Camila Guedes e, na condição de ouvintes e convidados, a Secretária

Municipal de Ação Social Maria Vitoria Barros Duarte Caleme; Rafaela Maioli, representando a Associação Ita Wegman; e os/as conselheiros/as tutelares Araci

Batista Ferreira Martins, Giselle de Souza Marques, José Roque de Oliveira Freitas, Maria Liliana Garnier Cabral e Marcos Urbano da Silva.

12ª Reunião do CMDCA

14/09/2021

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 11/2021 do CMDCA, que foi aprovada sem ressalvas pela plenária. Leitura da Ata de Reunião Ordinária nº 11/2021 do

CMDCA

Após, foi tratado sobre o andamento do retorno às aulas na rede municipal de ensino. A conselheira Janete Costa, representante da Secretaria Municipal de Educação,

Cultura, Esporte e Lazer informou que no dia 13/09/2021 aconteceu o retorno das crianças dos 3º e 4º anos às instituições de ensino e apresentou dados quantitativos

por escola acerca deste processo. Informou que foi identificado apenas um caso de Covid-19 entre os alunos das escolas municipais que fizeram o retorno no mês

anterior, e que foi constatado que a contaminação ocorreu externamente à Escola. Relatou ainda, que a Secretaria Municipal de Saúde realizou vistoria na Rede

Municipal e Estadual de ensino, tendo orientado algumas escolas estaduais para maior rigor com os protocolos de segurança em relação ao Covid-19. Os conselheiros

se manifestaram a respeito da importância e impacto da retomada escolar para as famílias e sociedade, sendo deliberado pela continuidade do acompanhamento deste

processo.

Retorno às aulas na rede municipal – andamento do

processo

 

Em seguida, foi proferida a leitura do Parecer nº 01/2021 da Comissão Permanente de Políticas Básicas e Garantias de Direitos, referente aos Ofícios nº 125/2021 e

126/2021 enviados pela Secretaria Municipal de Saúde ao CMDCA. A comissão recomenda que, no caso do Ofício 125/2021 - o qual apresenta situação envolvendo

adolescente - o Conselho Tutelar articule monitoramento junto à Escola em que o adolescente encontra-se matriculado, para que, em caso de novos indícios que

sugiram a necessidade de intervenção pelos equipamentos da Rede de Proteção do município, os mesmos sejam acionados e que o Conselho Tutelar busque a

Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer para alinhamento de informações, já que a Escola trata-se de um importante espaço social, em que se

podem identificar demandas relevantes, pela proximidade diária com as crianças e adolescentes. Sugere-se ainda que, caso a Secretaria Municipal de Saúde julgue

necessário a retomada dos atendimentos para o adolescente e sua família, que o caso seja remetido à Rede de Proteção à Criança e ao Adolescente de Campo Magro,

seguindo-se o fluxo estabelecido por esta instância; No caso do Ofício 126/2021 - o qual apresenta situação envolvendo criança – recomenda que a Rede de Proteção

à Criança e ao Adolescente de Campo Magro permaneça acompanhando a família em tela. Após a leitura, os membros da comissão se manifestaram, informando o

fluxo seguido para se chegar à conclusão apresentada. Em seguida passou-se para deliberação da plenária, que aprovou o parecer, por maioria simples, com o voto de

desaprovação da conselheira Franciele Stival Rech.

Parecer Comissão Permanente de Políticas Básicas e

Garantias de Direitos - Ofícios nº 125/2021 e 126/2021

– SESAU

Na continuidade, o conselheiro Diego Carazzai Tavares explanou acerca do processo de trabalho da Comissão Permanente de Políticas Básicas e Garantia de Direitos

em relação à Capacitação para o CMDCA, prevista no Plano de Ação e Aplicação dos recursos do FMDCA para o ano de 2021 com aporte de R$ 5.000,00 (cinco mil

reais). Ressaltou que os membros da Comissão entenderam pertinente considerar os diversos perfis de conselheiros, optando-se por realizar uma pesquisa de temas de

interesses e principais dificuldades em relação ao Conselho, a fim de se obter um panorama para nortear o processo de Capacitação, cujo link da pesquisa foi enviado

para todos por meio de aplicativo de mensagem. As conselheiras e membros da comissão, Janete Costa e Joziany Silva Fernandes se manifestaram sobre a

importância do alinhamento de conhecimento entre os representantes do CMDCA. O conselheiro Daniel Havro da Silva acrescentou sobre a relevância do

intercâmbio de saberes entre os membros deste Conselho. Ficou deliberado que a Comissão irá elaborar, a partir das informações coletadas junto aos conselheiros de

direitos, parecer quanto à ementa e formato da capacitação, a ser remetida à apreciação da plenária.

Processo de trabalho da Comissão Permanente de

Políticas Básicas e Garantias de Direitos – Capacitação

CMDCA

Ato contínuo, foi apresentada, para ciência da plenária, a escala de atendimento do Conselho Tutelar relativa ao mês de setembro de 2021. Ficou convencionado que

esta pauta se manterá contínua nas reuniões ordinárias do CMDCA.

Escala de atendimento Conselho Tutelar – setembro

Prosseguindo, o conselheiro Diego Carazzai Tavares, apresentou o Plano de Ação referente à Deliberação nº 43/2021 do CEDCA/PR - Ações para Crianças e

Adolescentes que sofreram impactos em virtude da Pandemia da SARS - COVID 19, informando que dentre as possibilidades de utilização do repasse de R$

20.000,00 (vinte mil reais), dispostas na referida Deliberação, a gestão da Secretaria Municipal de Ação Social, optou pelo 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. Informou ainda, que o prazo para execução das ações é de

12 (doze) meses, a partir da data de transferência do FIA-PR, prorrogável por mais até 12 (doze) meses, mediante requisição ao CEDCA e que será publicado decreto

regulamentando o funcionamento da Bolsa Auxílio. Após as considerações e manifestações dos/as conselheiros, a plenária aprovou, 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.

Deliberação 43/2021 CEDCA/PR – Plano de Ação

Seguidamente, o presidente do CMDCA, Diego Carazzai Tavares, deu ciência sobre a Deliberação nº 38/2021 CEDCA/PR - Incentivo ao Serviço de Convivência e

Fortalecimento de Vínculos, a qual prevê repasse de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para municípios de pequeno porte II. Passou-se à apresentação do Plano de Ação

dos recursos elaborado pela gestão da Secretaria Municipal de Ação Social, em conjunto com os técnicos e oficineiros de referências do Serviço de Convivência e

Fortalecimento de Vínculos do município, voltado a crianças e adolescentes. A execução dos recursos será através da aquisição de materiais de consumo,

equipamentos e mobiliário para o Piá Ambiental e Peti Rural, de modo que serão adquiridos equipamentos audiovisuais, mobiliários e materiais socioeducativos. A

meta de atendimento é de 144 (cento e quarenta e quatro) crianças e adolescentes entre 6 a 15 anos e 7 adolescentes entre 15 a 17 anos, totalizando 151 (cento e

cinqüenta e um) crianças e adolescentes que se encontram vinculados ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Em seguida, passou-se para

deliberação da plenária, que aprovou sem ressalvas a adesão à Deliberação nº 38/2021 CEDCA/PR - Incentivo ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de

Vínculos e o Plano de Ação para execução do repasse de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) em materiais de consumo, equipamentos e mobiliário.

Deliberação 38/2021 CEDCA/PR - Adesão e Plano de

Ação

Em prosseguimento, foi apresentada a prestação de contas referente ao executado até 31 de dezembro de 2020, relativa à Deliberação nº 81/2016 CEDCA/PR -

Incentivo financeiro para fortalecimento de programas de qualificação profissional para adolescentes. O conselheiro Diego Carazzai Tavares, representante da

Secretaria Municipal de Ação Social, relatou que existe contrato assinado entre o município e o SENAI para desenvolvimento de dois cursos – operador de

computador e mecânica básica - voltados para o público adolescente, conforme critérios de público prioritário. Foi comunicado que devido à pandemia da Covid-19,

optou-se por suspender a execução das atividades, por considerar que não se obteria o resultado esperado, ficando no aguardo das condições necessárias para a

realização de forma presencial, assim que autorizada pela pasta da Saúde. Informou-se que o recurso não foi gasto e continua em rendimento em conta específica,

totalizando, em dezembro de 2020 o montante de R$ 72.000,84 (setenta e dois mil reais e oitenta e quatro centavos). Acrescentou-se, ainda, que no dia 15/09/21

haverá reunião entre a equipe da Secretaria de Ação Social e o SENAI para abordar sobre o tema. Diante o exposto, passou-se para as considerações e esclarecimentos

Deliberação 81/2016 CEDCA/PR - Prestação de

Contas
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de dúvidas dos presentes, que aprovaram, 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 31 de dezembro de 2020, período no qual não foram utilizados

recursos.

Continuando a pauta, abordou-se sobre o Plano de Trabalho e Aplicação da Associação Terapêutica Paradesportiva Equocavalaria ATPE, CNPJ 29.138.520/0001-47,

que já havia sido aprovado na gestão anterior do CMDCA, mas que, devido à pandemia de Covid-19, as atividades foram suspensas pela Associação, não tendo sido

executado o objeto do Plano de Trabalho. Desta forma, o Plano de Trabalho foi atualizado, necessitando novamente da aprovação por este órgão para a sua retomada.

Apresentou-se o Plano de Trabalho que prevê prestação de serviço de equoterapia para 05 (cinco) crianças e/ou adolescentes entre 4 a 17 anos, de ambos os sexos em

situação de risco e/ou vulnerabilidade social, portador ou não de deficiência ou transtorno global do desenvolvimento atendidas pela REDE de Proteção à Criança e ao

Adolescente de Campo Magro, custeados com recursos da Secretaria Municipal de Ação Social no montante de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) pela vigência

de 12 (doze) meses. A seguir, abriu-se para ponderações dos conselheiros, que expuseram suas dúvidas e questionamentos em relação a questões operacionais,

público-alvo, transporte e demanda de atendimento, que foram debatidas em plenária. Comunicou-se, ademais, que a execução do disposto no Plano de Trabalho e

Aplicação em referência será objeto de acompanhamento do CMDCA. Após as discussões, deliberou-se pela aprovação do Plano de Trabalho e Aplicação da

Associação Terapêutica Paradesportiva Equocavalaria ATPE, com valor total de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais).

Plano de Trabalho e Aplicação Associação Terapêutica

Paradesportiva Equocavalaria ATPE

Logo após, a secretária executiva, deu ciência à plenária sobre a promulgação da Lei Municipal nº 1197/2021, que versa sobre o Conselho Tutelar de Campo Magro.

Acrescentou que, em decorrência disso, o referido órgão elaborou seu novo Regimento Interno, encaminhando-o na data de ontem, 13/09/21, para a Secretaria

Executiva do CMDCA. Ressaltou-se que tal documento não necessita de aprovação por este Conselho, já que o Conselho Tutelar se constitui como um órgão

autônomo, mas que o referido Regimento será remetido à Comissão Permanente de Políticas Básicas e Garantias de Direitos para apreciação e possíveis

recomendações, em consonância com o disposto no artigo 47, §2°, da Lei Municipal nº 1197/2021

Promulgação Lei 1197/2021 - Conselho

Tutelar/Elaboração do Regimento Interno C.T

Prosseguindo, a conselheira Amanda Ataele Lovato, apresentou o projeto de trabalho da Fundação Solidariedade, CNPJ 81.652.513/0001-89, com atualização dos

custos operacionais, com a finalidade de transparência no site do CMDCA. O Projeto, Plano de Ação e Aplicação no valor de R$1.600.000,00 (um milhão e

seiscentos mil reais), foi aprovado pelos presentes, sem ressalvas, para inclusão no portal eletrônico do Conselho.

Protocolo 4323/21 Fundação Solidariedade – Ofício

86/2021

Em seguida, a conselheira representante da Fundação Solidariedade, CNPJ 81.652.513/0001-89, Amanda Ataele Lovato, explanou sobre a necessidade dereadequação

do Plano de Ação e Aplicação relativo ao Termo de Fomento nº 08/2020, com dilação de prazo até 01/03/2022 e alteração de rubricas, justificou que principalmente

devido ao fato de não ter realizado as obras previstas nas reformas, em decorrência daimpossibilidade, pelas medidas sanitárias, de receber externos dentro da

Instituição durante a pandemia.Passou-se para as ponderações dos presentes, que aprovaram, sem ressalvas, o Plano de Ação e Aplicação relativo ao Termo de

Fomento nº 08/2020, firmado entre a referida Instituição e a Prefeitura Municipal, com vistas à aditivação de prazo e readequação de rubricas, ficando inalterada a

totalidade dos valoresenvolvidos 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). A conselheirarelatou sobre a inclusão de rubrica destinada ao custeio de material didático,justificando a previsão do retorno às aulas escolares das crianças

e adolescentesinstitucionalizadosneste trimestre,informou também que a rubrica relativa a combustíveis e lubrificantes será executada tanto para a frota da entidade,

quanto para ocusteio de combustível aos colaboradores que são custeados pelo Fomento em execução. Quanto a esse último tópico, foi deliberado, que serão

buscadosdocumentos para apresentação a este Conselho, dando conta da sua viabilidade de execução.

Protocolo 4322/21 Fundação Solidariedade – Ofício

83/2021

A secretaria executiva, informou que pelo avançado horário, a pauta não foi finalizada, ficando os últimos 3 (três) itens para serem tratados na próxima reunião

ordinária deste conselho. Logo após, o conselheiro Emerson Jucelino Vieira Gabroviz realizou convite para os presentes para que participem da audiência pública, que

acontecerá dia 15/09/21 às 19h, na Capela Santa Luzia, localizada no Jardim Boa Vista II que tratará sobre a revisão do Plano Diretor do Município de Campo Magro.

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
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