
Aos nove dias dias do mês de novembro 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

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

Daniel Milleo; a secretária executiva Camila Guedes; na condição de ouvintes e convidados os/as conselheiros/as tutelares Maria Liliana Garnier e Marcos Urbano.

14ª Reunião do CMDCA

09/11/2021

Após o ingresso dos/as conselheiros/as na plataforma de videoconferência, o presidente do CMDCA, Diego Carazzai Tavares, agradeceu a presença de todos/as,

informando que se trata da última reunião ordinária do ano, mas que será necessária realização de reunião extraordinária em dezembro, por haver pautas a serem

finalizadas. Após, declarou aberta a plenária.

Abertura da

plenária

A secretária executiva Camila Guedes realizou a leitura da Ata de Reunião Ordinária nº 13/2021 do CMDCA a qual foi aprovada sem ressalvas pelos presentes. A

conselheira Franciele Stival Rech, sugeriu a fim de otimizar o tempo das reuniões, que as atas sejam encaminhadas aos conselheiros por email, para apreciação prévia,

ficando para a plenária seguinte os apontamentos e ponderações sobre a redação, assim como, aprovação da mesma, não sendo necessário realizar a leitura da mesma

no início das reuniões. Tendo manifestações favoráveis de outros conselheiros, ficou convencionado que será buscado respaldo no Regimento Interno do Conselho,

para verificar viabilidade e será dado retorno na próxima reunião.

Leitura da Ata de Reunião Ordinária nº 13/2021 do

CMDCA

Ato contínuo, foi apresentada, para ciência da plenária, a escala de atendimento do Conselho Tutelar relativa ao mês de novembro de 2021. O conselheiro tutelar

Marcos Urbano, informou que a escala ora apresentada, foi elaborada em conformidade com o novo Regimento Interno e nova lei do Conselho Tutelar.

Escala atendimento C.T. – Novembro/21

Em seguida, a conselheira Janete Costa, representante da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer apresentou contextualização do processo de

retorno às aulas na rede municipal de ensino, assim como, resgate histórico das medidas adotadas para manutenção do direito à educação desde o início da pandemia.

Informou que no dia 08/11/2021 aconteceu o retorno escolar do Infantil 4 e 5, tendo ocorrido de forma tranqüila, superando as expectativas das equipes, mas que teve

pouca adesão das famílias ao formato hibrido, provavelmente em decorrência da proximidade do fim do ano. Reforçou que, apesar do Estado ter emitido

recentemente, em 28 de outubro, Resolução nº 977/2021 abrandando as medidas sanitárias em relação aos cuidados para prevenção e disseminação da COVID-19, o

município ainda permanece adotando medidas mais rígidas, anteriormente estabelecidas, a fim de conferir maior segurança para os alunos e professores. O

conselheiro Diego Carazzai Tavares parabenizou a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer pelo processo de retorno escolar bem sucedido,

acrescentando que se tem observado os impactos positivos para as famílias atendidas em decorrência da retomada da vida escolar. A conselheira Janete Costa

esclareceu demais dúvidas dos conselheiros e se colocou a disposição.

Retorno às aulas na rede municipal – andamento do

processo

 

Prosseguindo, foi apresentado o Calendário de Reuniões Ordinárias do CMDCA para o ano de 2022. Deliberou-se pela manutenção dos encontros preferencialmente

nas segundas terças-feiras de cada mês, com início às 9h (nove horas). Nos meses de janeiro e dezembro haverá recesso do órgão, sendo marcadas reuniões

extraordinárias sempre que surgirem pautas urgentes. Convencionou-se que na primeira reunião do próximo ano será avaliada a retomada das reuniões presenciais.

Após as discussões, o calendário de reuniões ordinárias para o ano de 2022 foi aprovado, sem ressalvas, pela plenária.

Calendário CMDCA 2022

Na continuidade, o conselheiro Diego Carazzai Tavares explanou acerca do processo de trabalho da Comissão Permanente de Orçamento e Gerenciamento do

FMDCA que se reuniu no dia 27/10/2021 para tratar sobre a Lei Orçamentária Anual - LOA 2022, tendo realizado análise comparativa dos anos de 2021 e 2022,

conforme sugestão do conselheiro Daniel Havro da Silva. Em seguida realizou a leitura do Parecer emitido pela comissão, que recomenda a importância das

Secretarias Municipais instituírem em seus programas orçamentários rubricas específicas de investimento na política da infância e adolescência, de modo a facilitar o

acompanhamento do CMDCA e sociedade em geral da evolução dos valores executados junto ao público infanto-juvenil e para tanto, sugere que os conselheiros

governamentais do CMDCA articulem junto a suas pastas este destacamento do orçamento destinado a crianças e adolescentes. Após as contribuições e ponderações

dos demais conselheiros, o parecer da Comissão foi aprovado sem ressalvas.

Parecer da Comissão Permanente de Orçamento e

Gerenciamento do FMDCA - Lei Orçamentária Anual

- LOA 2022

Logo após, o presidente Diego Carazzai Tavares apresentou para ciência e acompanhamento, informações sobre o Projeto “Luz, Câmera...Ação Social”, que engloba

execução das Deliberações 84/2019 e 89/2019 CEDCA-PR, as quais já foram objeto de apreciação e aprovação por este conselho. Com os recursos da Deliberação

84/2019 que versa sobre Ações de Aprimoramento do Controle Social, serão realizadas duas oficinas com o tema Controle e Participação Social, tendo a participação

do público adolescente, além de evento de formação para os conselheiros do CMDCA. Será produzido pelos adolescentes participantes um vídeo institucional sobre

Controle Social. Em relação à Deliberação 89/2019 - Apoio e Fortalecimento de Projetos de Atenção a Crianças e Adolescentes em Situação de Vulnerabilidade e

Risco Social serão ofertadas dez oficinas com a temática Violência Digital/Cyberbullying cujo objetivo consiste na produção de uma série audiovisual. O produto

final será convertido em campanha municipal de prevenção à violência digital a ser veiculada em escolas municipais e estaduais, bem como, demais instituições

públicas vinculadas à adolescência e juventude. O projeto tem previsão de execução entre os meses de novembro e dezembro de 2021. Após a explanação, foi

solicitada colaboração dos presentes para divulgação do Projeto e informado que a prestação de contas das deliberações mencionadas, se dará no próximo ano após a

execução e de acordo com os prazos estabelecidos no Sistema Fundo a Fundo do Governo do Estado.

Acompanhamento execução Deliberações 84 e

89/2019 CEDCA-PR

 

Seguidamente, o conselheiro Diego Carazzai Tavares explanou sobre a execução da Deliberação 51/2016 – Atendimento às Crianças e Adolescentes Vítimas e

Autores de Violência que, conforme novo Plano de Aplicação aprovado pelo CMDCA, será realizado capacitação para os servidores municipais do Centro de

Referência de Assistência Social – CRAS e Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS, Conselho Tutelar e oficineiros do Serviço de

Convivência e Fortalecimento de Vínculos, Piá Ambiental e Peti. Serão 30 horas de formação e será executado ainda em 2021.

Acompanhamento execução Deliberação 51/2016 –

Atendimento às Crianças e Adolescentes Vítimas e

Autores de Violência

 

A seguir, reiterou-se que com os recursos da Deliberação 84/2019 que versa sobre Ações de Aprimoramento do Controle Social, será ofertada capacitação voltada ao

CMDCA, tendo a participação dos adolescentes que irão integrar o projeto “Luz, Câmera...Ação Social”.

Capacitação CMDCA

Por fim, o conselheiro Diego Carazzai Tavares tratou sobre a Ocupação Vila Nova Esperança, informando que a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e

Lazer realizou matriculas escolares para as famílias residentes na Ocupação que buscaram o referido serviço, assim como, está fornecendo transporte escolar para os

mesmos. A Secretaria de Municipal de Saúde vem fornecendo atendimento nas unidades de saúde do município, assim como, a Secretaria Municipal de Ação Social

está realizando atendimento para as famílias que buscam os serviços da proteção social básica e especial. Expôs ainda, que está sendo viabilizando por ONGS, ensino

de idioma para os migrantes.

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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