
Aos dezenove dias do mês de outubro 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, Emerson Jucelino Vieira Gabroviz e Tatiana Lemos

Sabatoski; 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; na condição de ouvinte e convidada, Rafaela Maioli, representando a Associação Ita

Wegman; e os/as conselheiros/as tutelares Araci Batista Ferreira Martins, José Roque de Oliveira Freitas e Maria Liliana Garnier.

13ª Reunião do CMDCA

19/10/2021

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 12/2021 do CMDCA, a qual foi submetida a alterações no item referente ao

Protocolo 4322/21 Fundação Solidariedade – Ofício 83/202, passando a ter a seguinte redação: “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.” Após as referidas alterações, a ata foi aprovada sem ressalvas, tendo ainda sido deliberado pela plenária que em temas

específicos que gerem maiores questionamentos, os responsáveis por terem prestado as informações sejam consultados no momento de elaboração da ata, para

alinhamento dos assuntos.

Leitura da Ata de Reunião Ordinária nº 12/2021 do

CMDCA

O conselheiro Diego Carazzai Tavares informou que foi encaminhada solicitação para a assessoria jurídica do CMDCA, objetivando orientação quanto à viabilidade

de execução do Código 3.3.90.30.01 – Combustíveis e Lubrificantes, constante no Protocolo 4322/21 - Fundação Solidariedade, conforme discussões da última

reunião ordinária do CMDCA. Comunicou-se que é aguardado o retorno da assessoria jurídica para encaminhamentos.

Protocolo 4322/21 Fundação Solidariedade – Ofício

83/2021

Ato contínuo, foi apresentada, para ciência da plenária, a escala de atendimento do Conselho Tutelar relativa ao mês de outubro de 2021. Escala de atendimento Conselho Tutelar – setembro

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 18/10/2021 aconteceu o retorno de 422 crianças dos 1º e 2º anos às instituições de ensino, com aproximadamente 80%

da totalidade no formato híbrido. Relatou que estão realizando estudo para viabilidade de retomada das atividades do infantil 4 e 5. Reforçou que só houve um caso de

Covid-19 entre os alunos das escolas que fizeram o retorno desde agosto, e que se constatou que a contaminação foi de origem externa.

Retorno às aulas na rede municipal – andamento do

processo

 

Em seguida, foi dada ciência à plenária sobre decisão do Ministério Público, relativa ao Procedimento Administrativo nº MPPR-0001.21.000558-1, que promoveu o

arquivamento dos autos, por considerar que o CDMCA tomou as medidas proporcionais à responsabilização, destacando-se que a sanção aplicada guarda

proporcionalidade com a conduta irregular atribuída ao membro do Conselheiro Tutelar. Além disso, explanou-se sobre o Oficio nº 29/2021 encaminhado ao CMDCA

pela Rede de Proteção à Criança e ao Adolescente de Campo Magro, no qual relata-se que os equipamentos que compõem a referida Rede e estão envolvidos no

atendimento do caso que ensejou o procedimento administrativo em questão, permanecem prestando o devido acompanhamento familiar, conforme avaliação das

equipes. Os presentes realizaram ponderações acerca do aprendizado adquirido com o acompanhamento desta sindicância, especialmente para os membros da

Comissão Especial. A conselheira Joziany Silva Fernandes questionou se houve a troca do conselheiro tutelar de referência do caso, tendo sido esclarecido pelo

conselheiro Diego Carazzai Tavares que não houve a troca e que não há indicação na Lei de Criação ou Regimento Interno do Conselho Tutelar para tal alteração.

Procedimento Administrativo nº MPPR-

0001.21.000558-1 – Promoção de

Arquivamento/Ofício 29/2021 Rede Proteção;

 

Prosseguindo, o conselheiro Diego Carazzai Tavares relatou que os membros da Comissão Permanente de Políticas Básicas e Garantias de Direitos estiveram reunidos

em 24/09/21 para análise da versão preliminar do Regimento Interno do Conselho Tutelar, tendo sido elaborado ofício ao referido órgão com 45 apontamentos e

observações para atendimento das prerrogativas legais, assim como, para implementação do referido documento. Informou-se que as recomendações foram atendidas

em parte pelo colegiado do Conselho Tutelar e que o Regimento Interno do órgão, em sua versão final, foi publicado em Diário Oficial no dia 11 de outubro do

corrente ano. Ressaltou-se que é prerrogativa do Conselho Tutelar elaborar tal documento em consonância com a legislação vigente, uma vez que se constitui como

órgão autônomo, cabendo ao CMDCA recomendações e fiscalização com relação ao cumprimento do disposto no documento. A conselheira tutelar Maria Liliana

Garnier Cabral solicitou esclarecimentos sobre as reivindicações relacionadas à promulgação da Lei Municipal nº 1197/2021 encaminhadas ao CMDCA, expondo

ainda que procurou representante da Câmara Municipal para diálogo sobre a tramitação do Projeto de Lei, sendo que o mesmo havia se disposto a se reunir com os

conselheiros tutelares em ocasião futura, antes da votação do Projeto de Lei, mas que isso não aconteceu. O conselheiro Diego Carazzai Tavares relatou que foi

encaminhada resposta ao Conselho Tutelar com as providências tomadas pelo CMDCA com relação à promulgação da Lei Municipal nº 1197/2021, dentro das

competências do Conselho de Direitos, e que o relatório final da tramitação do novo texto legislativo, bem como do novo Regimento Interno do Conselho Tutelar, será

remetido ao Ministério Público, através do Procedimento Administrativo nº MPPR- 0001.21.000279-4.

Regimento Interno Conselho Tutelar/ Procedimento

Administrativo nº MPPR- 0001.21.000279-4;

 

Na continuidade, o conselheiro Diego Carazzai Tavares explanou acerca do processo de trabalho da Comissão Permanente de Análise Documental, Legislação e

Normas, que se reuniu para análise dos documentos complementares apresentados pelo Instituto Compliance Afro Indígena Socioassistencial – ICAIS, CNPJ

11.362.069/0001-81, para fins de renovação de registro no CMDCA, consoante Protocolo 2446/21. Comunicou-se que a Comissão realizou o resgate do processo de

renovação de inscrição empreendido pela gestão anterior do CMDCA, procedendo-se à análise dos novos documentos apresentados. Constatou-se, em consequência,

que há a alteração da nomenclatura da instituição em seu Estatuto Social e junto ao Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ. No entanto, não foram

observados fatos novos com relação ao solicitado para fins de renovação de inscrição da entidade, conforme Ofício nº 051/2020 do CMDCA. Desse modo, o parecer

da Comissão foi pelo registro da nova nomenclatura e Estatuto Social da entidade e reiteração dos termos do Ofício nº 051/2020 do CMDCA. Após as considerações

da plenária, o parecer da Comissão Permanente de Análise Documental, Legislação e Normas foi aprovado, sem ressalvas, pela plenária, sendo deliberado por oficiar

a instituição dando conta da decisão e renovando a disposição para o diálogo com este Conselho.

Processo de trabalho e parecer Comissão Permanente

de Análise Documental, Legislação e Normas

Prosseguindo, o presidente Diego Carazzai Tavares apresentou o processo de trabalho realizado pela Comissão Permanente de Orçamento e Gerenciamento do

FMDCA sobre a avaliação do Plano de Ação e Aplicação do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente – FMDCA 2021, assim como, com relação ao

planejamento das ações voltadas para o ano de 2022. Explanou-se detalhadamente sobre cada ação proposta para o próximo exercício, bem como sua motivação e

disposição orçamentária. Os demais membros da Comissão expuseram suas considerações sobre a proposta de aplicação para os recursos do FMDCA e, após as

ponderações da plenária, o Plano de Ação e Aplicação do FMDCA - exercício 2022 foi aprovado, sem ressalvas.

Processo de trabalho e Parecer da Comissão

Permanente de Orçamento e Gerenciamento do

FMDCA - Plano de Aplicação FMDCA 2022
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Adiante, foi tratado sobre processo de trabalho da Comissão Permanente de Orçamento e Gerenciamento do FMDCA, relacionada à Campanha de Destinação de

Imposto de Renda ao FMDCA 2021-2022, constituída como uma das metas do Plano de Aplicação do FMDCA. Apresentou-se a proposta de elaboração de cartilha

informativa, em versões virtual e física, constando informações acerca do CMDCA, do processo de destinação do imposto de renda, assim como, apresentação das

ações já implementadas com recursos advindos desta fonte, além das instituições captadoras de recursos e beneficiadas pelo Fundo. Após as ponderações e

apontamentos dos presentes, o parecer da Comissão Permanente de Orçamento e Gerenciamento do FMDCA quanto à Campanha de Destinação de Imposto de Renda

ao FMDCA 2021-2022 foi aprovado por todos, sem ressalvas, sendo deliberado pela cotação do material e produção de seu conteúdo.

Processo de trabalho e Parecer da Comissão

Permanente de Orçamento e Gerenciamento do

FMDCA - Campanha Destinação Imposto de Renda

FMDCA 2021-2022

Seguidamente, o conselheiro Emerson Jucelino Vieira Gabroviz relatou que no dia 21/10/21 acontecerá audiência pública virtual para discussões sobre a Lei

Orçamentária Anual – LOA 2022, ocasião em que serão esclarecidas as dúvidas sobre tal peça orçamentária, que deverá ser encaminhada para o Legislativo

Municipal até o final do mês do outubro. Informou ainda, que no site da Prefeitura Municipal está disponível um formulário para pesquisa e sugestões para elaboração

da LOA. Diante do papel deliberativo do CMDCA e do processo de acompanhamento do orçamento público realizado pelo CMDCA, foi deliberado pela submissão

da matéria à Comissão Permanente de Orçamento e Gerenciamento do FMDCA, que deverá se reunir para análise e preposições cabíveis com relação à política da

criança e do adolescente. O conselheiro Daniel Havro da Silva solicitou que seja disponibilizado comparativo entre a LOA de 2021 e a de 2022 de modo a subsidiar o

trabalho da comissão.

Lei Orçamentária Anual - LOA 2022;

Por fim, o conselheiro Diego Carazzai Tavares relatou que no dia 14/10/2021, houve audiência judicial com as partes interessadas na Ocupação Nova Vila Nova

Esperança, ocasião em que não se obteve acordo para uma solução definitiva com relação às famílias ocupadas, sendo deliberado pelo agendamento de nova audiência

em data a ser estipulada pela autoridade judiciária. A conselheira Amanda Ataele Lovato solicitou informações sobre número de crianças e adolescentes residentes na

Ocupação, sendo-lhe esclarecida, conforme dados obtidos no levantamento realizado no primeiro semestre de 2021. Os conselheiros debateram sobre a situação das

famílias ocupadas, em especial com relação a crianças e adolescentes, acerca da atuação do Ministério Público junto ao caso e do acompanhamento do CMDCA.

Ocupação Vila Nova Esperança

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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