
ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 
RESOLUÇÃO Nº 012/2021 - CMDCA

 
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente de Campo Magro, em reunião ordinária nº
11/2021, realizada aos dez dias mês de agosto de 2021,
 
RESOLVE:
 
Art. 1º – APROVAR, sem ressalvas, a Ata de Reunião
Ordinária nº 09/2021 do CMDCA.
 
Art. 2º – APROVAR, com ressalvas, Ata de Reunião
Extraordinária nº 10/2021 do CMDCA. A ressalva refere-se à
inclusão e reiteração da deliberação que trata do
encaminhamento de ofício à Rede de Proteção da Criança e do
Adolescente de Campo Magro, dando ciência sobre a decisão
do CMDCA em relação ao Processo Administrativo –
Protocolo 3543/2021, bem como, solicitando atualização sobre
o andamento do caso que motivou a abertura do referido
Processo Administrativo.
 
Art. 3º – APROVAR, sem ressalvas, adesão à Deliberação
43/2021 do CEDCA – PR - Ações para Crianças e
Adolescentes que sofreram impactos em virtude da Pandemia
da SARS - COVID 19.
 
Art. 4º - APROVAR, sem ressalvas, o Plano de Trabalho e
Aplicação do Projeto Criança Semente, da Associação Ita
Wegman, CNPJ 10.311.690/0001-53, com vistas à aditivação
do Termo de Fomento 001/2020, com extensão de prazo até o
dia quinze de janeiro de dois mil e vinte e dois e de recursos,
no valor de R$ 56.657,56 (cinquenta e seis mil, seiscentos e
cinquenta e sete reais e cinquenta e seis centavos), acrescidos
de rendimentos de R$ 52,43 (cinquenta e dois reais e quarenta
e três centavos), que passará a totalizar R$ 301.921,95
(trezentos e um mil, novecentos e vinte e um reais e noventa e
cinco centavos).
 
Art. 5º - OFICIAR o Chefe do Poder Executivo dando conta
das manifestações contrárias da plenária, com relação às
emendas ao Projeto de Lei 36/2021 que implicam na exigência
da Carteira Nacional de Habilitação - CNH para investidura no
cargo de Conselheiro Tutelar.
 
Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
 
PUBLIQUE-SE
 
Campo Magro, 13 de agosto de 2021.
 
DIEGO CARAZZAI TAVARES
Presidente do CMDCA
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