
ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO 

Aos três dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um, às

nove horas, foi realizada reunião extraordinária 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,

Emerson Jucelino Vieira Gabroviz e Paulo Henrique Casagrande; os/as

conselheiros/as não governamentais Osvaldo Patrzyk, Daniel Havro da

Silva, Joziany Silva Fernandes, Amanda Ataele Lovato e Elizabeth

Gambetta Hoening; a secretária executiva Camila Guedes; e na condição

de ouvinte e convidado a conselheira tutelar Maria Liliana Garnier.

15ª Reunião do CMDCA

03/12/2021

Após o ingresso dos/as conselheiros/as na plataforma de

videoconferência, o presidente do CMDCA, Diego Carazzai Tavares,

agradeceu a presença de todas/os e declarou aberta a plenária.

Abertura da

plenária

A secretária executiva Camila Guedes realizou a leitura da Ata de

Reunião Ordinária nº 14/2021 do CMDCA a qual foi aprovada sem

ressalvas pelos presentes. Na sequência informou que, conforme demanda

levantada na ultima reunião, foi verificado no Regimento Interno do

Conselho, que é possível encaminhar as atas no endereço eletrônico de

cada conselheiro, para apreciação e posterior aprovação na plenária

subsequente. Desta forma, deliberou-se que a partir de então, os

conselheiros realizem leitura prévia da ata, e nas Reuniões Ordinárias, se

manifestem quanto possíveis alterações e aprovação.

Leitura da Ata de Reunião

Ordinária nº 14/2021 do

CMDCA

Prosseguindo, a conselheira Amanda Ataele Lovato, representante da

Fundação Solidariedade, CNPJ 81.652.513/0001-89, apresentou o projeto

de trabalho e aplicação da entidade, com a finalidade de realização de

novo termo de fomento com a prefeitura municipal, ressaltando que o

atual Termo de Fomento – 08/2020 tem vigência até 01/03/2022, mas que,

devido ao recesso administrativo do Conselho e trâmite burocrático

necessário para formalização de tal Termo, optou-se por submeter tal

Projeto para apreciação da plenária, na presente reunião para que se inicie

a tramitação junto aos setores responsáveis ainda este ano. O Plano de

Ação e Aplicação apresentado, correspondente ao valor de R$788.207,40

(setecentos e oitenta e oito mil, duzentos e sete reais e quarenta centavos),

proveniente de destinação de parte do imposto de renda ao FMDCA, foi

apreciado em sua íntegra e aprovado pelos presentes, sem ressalvas.

Plano de Ação e Aplicação

Fundação Solidariedade –

Novo termo de fomento

Na continuidade, o conselheiro Diego Carazzai Tavares explanou sobre a

Capacitação do CMDCA que acontecerá na próxima terça-feira, dia sete

de dezembro, voltada aos conselheiros de direitos deste órgão e que será

estendida aos técnicos dos equipamentos Centro de Referência de

Assistência Social e Centro de Referência Especializado de Assistência

Social – CREAS, assim como, conselheiros tutelares e caso hajam vagas

remanescentes, serão disponibilizadas às Secretarias representadas no

CMDCA. Tal capacitação é objeto da deliberação nº 84/2019 –

Fortalecimento do CMDCA. Apresentou-se ainda, a programação do

evento e informou-se que na mesma ocasião os adolescentes que estão

participando do Projeto Luz, Câmera...Ação Social, irão promover a

cobertura audiovisual do evento, assim como, realizar entrevista com os

conselheiros de direitos que se dispuserem. Reforçou-se o convite de

participação a todos os presentes.

Capacitação do CMDCA –

Projeto Luz, Câmera...Ação

Social

A seguir, o presidente Diego Carrazai Tavares abordou a respeito da

Cartilha da Campanha Não Vá Embora Leãozinho 2021/2022, parte do

Plano de Ação e Aplicação dos recursos FMDCA, informando que está

previsto para o dia sete de dezembro a entrega da prévia do material para

aprovação da Comissão Permanente de Orçamento e Gerenciamento do

FMDCA. Após aprovação da Comissão será realizada a impressão de três

mil exemplares a serem distribuídos no município, assim como, nas

instituições apoiadas com recursos do FMDCA. A conselheira Amanda

Ataele Lovato, solicitou a utilização da cartilha no site das instituições,

tendo tido a confirmação que o material pode ser vinculado nas

respectivas paginas virtuais das entidades.

Cartilhas Campanha Não Vá

Embora Leãozinho

2021/2022;

 

Na continuidade, o conselheiro Daniel Havro da Silva, representante da

Associação Solar Ita Wegman, CNPJ 10.311.690/0001-53, apresentou

Plano de Trabalho e

Aplicação – Solar Ita

SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 
ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 15/2021 - CMDCA

 



proposta de plano de trabalho e aplicação dos projetos "Criança

Semente", com valor de R$ 385.295,00 (trezentos e oitenta e cinco mil

duzentos e noventa e cinco reais) e "Fases do Desenvolvimento da

Criança e o Papel do Educador - Vivências de Capacitação para Mães

Sociais da Fundação Solidariedade e Profissionais das Redes Públicas de

Campo Magro” num montante de R$ 53.220,00 (cinquenta e três mil

duzentos e vinte reais) e solicitou que ambos sejam disponibilizados no

site do CMDCA como aptos à captação de recursos de incentivo fiscal via

FMDCA. A solicitação foi aprovada, sem ressalvas, sendo deliberado,

após considerações dos conselheiros, que a Comissão Permanente de

Orçamento e Gerenciamento do FMDCA discuta a criação de um Banco

de Projetos aptos para captação via FMDCA no site do Conselho, assim

como, outras alterações para qualificar a disposição das informações na

referida página.

Wegman

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 7.881.557-4

CPF 054.208.759-69 CPF 066.530.209-67
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