
Aos oito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, 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, Paula Cristina Santos Clazer Chaves, 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 e Elizabeth Gambetta Hoening; a secretária executiva Camila Guedes; na condição de ouvintes e convidados Rafaela

Maioli da Silva, representante da Associação Solar Ita Wegman, Daiane de Fátima dos Santos, representante da Secretaria Municipal de Saúde e os/as conselheiros/as

tutelares Araci Batista Ferreira Martins, José Roque de Oliveira Freitas, Maria Liliana Garnier Cabral, Marcos Urbano da Silva e conselheiro tutelar suplente Jeferson

Bueno de Lima.

01ª Reunião do CMDCA 08/02/2022

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

declarou aberta a plenária.

Abertura da plenária

Em seguida, a secretária executiva Camila Guedes ressaltou que, conforme o deliberado na última reunião ordinária do ano de 2021, a Ata de Reunião Extraordinária

nº 15/2021 do CMDCA foi encaminhada por email para todos os conselheiros, para realização de leitura prévia e possíveis apontamentos/sugestões. Desta forma,

solicitou-se manifestação dos conselheiros, que aprovaram sem ressalvas a referida ata.

Ata de Reunião Extraordinária nº 15/2021 do CMDCA

Na continuidade, Daiane de Fátima dos Santos, Diretora de Regulação, Avaliação e Controle, representante da Secretaria Municipal de Saúde explanou que a

vacinação do público infantil contra COVID iniciou no final de janeiro, porém está tendo adesão muito baixa por parte da população. Até o momento foram ofertadas

vacinas para crianças entre 6 a 11 anos, estando no aguardo de novos lotes para vacinação das crianças de 5 anos. Solicitou auxílio do CMDCA para divulgação das

campanhas vacinais, a fim de sensibilização e aumento da cobertura vacinal. O conselheiro Emerson Jucelino Vieira Gabroviz expôs sobre a disseminação de falsas

informações nos meios digitais, a respeito de reações da vacina em crianças do município, o que pode estar impactando na não adesão das famílias. Daiane de Fátima

dos Santos reforçou que a pasta trabalha em conjunto com o Departamento de Comunicação da Prefeitura, para elaboração de materiais com informações adequadas

para compartilhamento nas mídias sociais da prefeitura.

Vacinação contra COVID – Público Infantil

Em seguida, o conselheiro Diego Carazzai Tavares, deu ciência da Resolução nº 223/2021 – CONANDA, que dispõe sobre a Comissão Organizadora da XII

Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente – CNDCA e estabelece os prazos para realização no âmbito nacional, distrital, estadual e municipal.

Na esfera municipal as conferências devem ocorrer de fevereiro a julho de 2022. Desta forma, em momento oportuno será composta comissão do CMDCA para

organização da Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

RESOLUÇÃO Nº 223/2021 – CONANDA –

Conferência Municipal

Prosseguindo, a secretária Camila Guedes informou que de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente e Regimento Interno do CMDCA, as Organizações da

Sociedade Civil tem até o dia 30 de abril para renovação da inscrição junto ao Conselho. Desta forma, está aberto o período para recebimento da documentação

pertinente, das instituições inscritas no CMDCA, as quais deverão ser analisadas pelos membros da Comissão de Análise Documental, Legislação e Normas, em

reunião a ser agendada, para que sejam submetidos à deliberação nas plenárias de março e abril. O conselheiro Daniel Havro da Silva sugeriu o compartilhamento dos

materiais relacionados ao processo de inscrição/renovação de entidades, com as APMF do município, para que, havendo interesse, possam se inscrever junto ao

CMDCA.

Abertura Prazo Renovação Inscrições Organização da

Sociedade Civil/Inscrição Entidade

Na continuidade, o conselheiro Diego Carazzai Tavares discorreu sobre o Plano de Ação e Aplicação do FMDCA relativo a 2022, no qual constam as ações do

CMDCA com a indicação das referidas Comissões responsáveis pela articulação/execução das mesmas. O conselheiro Daniel Havro da Silva sugeriu construção de

calendário anual das Comissões, de modo a atender os prazos estabelecidos e facilitar a organização dos participantes.

Plano de Ação e Aplicação FMDCA -2022 – Divisão

em Comissões

Logo após, o presidente Diego Carazzai Tavares apresentou a Cartilha da Campanha Não Vá Embora Leãozinho 2021-2022, informando que foram distribuídas em

dezembro parte das versões impressas com a Associação Solar Ita Wegman, Comunidade Cristã Reviver em Campo Magro, FEAK e Fundação Solidariedade e que a

Comissão de Orçamento e Gerenciamento do FMDCA irá deliberar sobre estratégias de distribuição e divulgação, visando o período de declaração do IR 2022.

Cartilha Campanha Não Vá Embora Leãozinho

2021/2022

Seguidamente, foi apresentado o Ofício 01/2022 da Associação Solar Ita Wegman, encaminhado ao CMDCA, solicitando a substituição da conselheira suplente

Mônika Regina Lustosa Polati, devido indisponibilidade de horários para participação no conselho e indicação da representante da referida instituição, Rafael Maioli

da Silva para assumir tal cargo. Em seguida, procedeu-se à apresentação da mesma e a plenária aprovou sem ressalvas a substituição supra citada.

Ofício 01/2022 Associação Solar Ita Wegman –

Substituição conselheira suplente

Logo após, o conselheiro Daniel Havro da Silva, representando a Associação Solar Ita Wegman, CNPJ 10.311.690/0001-53, apresentou o Plano de Trabalho e

Aplicação do Projeto Criança Semente visando realização de novo termo de fomento junto à Prefeitura Municipal nos termos da Lei 13.019/2014, com vigência de

05/03/2022 a 15/01/2023. Com relação ao Plano de Trabalho, foi explanado que se trata de continuidade do trabalho já realizado nos anos anteriores, priorizando as

crianças que já são atendidas pela Associação, de modo a garantir maior acompanhamento das famílias. Em seguida foi apresentada a caracterização da organização,

caracterização do projeto, objetivos, metas de atendimento, metodologia de trabalho e aplicação dos recursos. No que concerne às fontes de recursos serão utilizados

valores captados via FMDCA de parte do Imposto de Renda de pessoas físicas e jurídicas no montante de R$ 54.180,00 (cinquenta e quatro mil cento e oitenta reais).

O Plano de Trabalho e Aplicação apresentado corresponde ao valor de R$ 54.290,50 (cinquenta e quatro mil, duzentos e noventa reais e cinquenta centavos), no qual

consta, além dos recursos captados via imposto de renda, saldo remanescente oriundo de rendimentos de aplicação financeira no montante de R$ 110,50 (cento e dez

reais e cinquenta centavos), do Termo de Fomento 001/2020, já encerrado. O Plano foi apreciado em sua íntegra e aprovado pelos presentes, sem ressalvas.

Plano de Trabalho e Aplicação Projeto Criança

Semente – Associação Solar Ita Wegman

 

Prosseguindo, o conselheiro Daniel Havro da Silva, apresentou o Plano de Trabalho e Aplicação do Projeto 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, da Associação Solar Ita

Wegman, objetivando realização de Termo de Fomento com a Prefeitura Municipal nos termos da Lei 13.019/2014, cujo objeto é diverso da proposta anteriormente

apresentada. Explanou-se acerca da caracterização do projeto, objetivos, metas de atendimento e metodologia de trabalho, assim como, aplicação dos recursos. O

referido Plano de Trabalho e Aplicação correspondente ao montante de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) provenientes de captação de recursos de destinação de

parte do imposto de renda via FMDCA, com vigência entre 05/03/2022 a 15/01/2023, foi apreciado em sua íntegra e aprovado, sem ressalvas, pelos presentes.

Plano de Trabalho e Aplicação Projeto Fases do

Desenvolvimento da Criança e o Papel do Educador –

Associação Solar Ita Wegman

Em prosseguimento foi dado ciência do Ofício 513/2021 da 3ª Promotoria de Justiça de Almirante Tamandaré remetido ao CMDCA, no qual solicita articulação com

representantes da Rede de Proteção à Criança e ao Adolescente de Campo Magro, para preenchimento do Questionário Integrando Redes, que faz parte de ação de

mapeamento das Redes de Proteção do Paraná com posterior aprovação em plenária. O conselheiro Diego Carazzai Tavares relatou que tal documento foi apreciado e

respondido em dezembro de 2021, com a participação de representantes da Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Saúde e Assistência Social,

assim como, representante da Fundação Solidariedade, todos atores envolvidos na Rede de Proteção municipal. Ressaltou-se que o referido questionário devidamente

preenchido foi encaminhado ao endereço eletrônico dos conselheiros para apreciação prévia da matéria. Após as discussões e considerações do colegiado, deliberou-

se pela aprovação sem ressalvas do Questionário Integrando Redes.

Ofício 513/2021 3ª PJ - Questionário Integrando Redes

Logo após, o conselheiro Diego Carazzai Tavares, discorreu sobre a solicitação de férias dos conselheiros tutelares, ponderando que, a partir do momento que são

empossados no cargo, passam a gozar dos direitos trabalhistas pertinentes a Administração Pública e em conformidade com a Lei 1197/2021. Desta forma, optou-se

por conferir gozo de férias para os cinco conselheiros tutelares, titulares, em sequência, de modo a garantir ao serviço maior efetividade e qualidade. Diante disso, foi

Férias Conselho Tutelar – Convocação Suplente;
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convocada através do Edital 01/2022, a primeira conselheira suplente Sra. Ana Paula Schuster, de acordo com a Resolução 28/2019 do CMDCA, que estabelece a

ordem de classificação dos candidatos ao pleito eleitoral de 2019. Havendo manifestação formal de declínio ao cargo, passou-se à convocação do segundo suplente,

Sr. Jeferson Bueno de Lima, através do Edital 02/2022. Diante aceite, procedeu-se à contratação do mesmo, que irá cobrir o período de férias e eventuais licenças para

tratamentos de saúde, dos conselheiros titulares, nos termos do Art. 33 da Lei Municipal nº 1197/2021. Ressaltou-se que Sr. Jeferson Bueno de Lima, irá receber

capacitação técnica ofertada pela gestão da Secretaria Municipal de Assistência Social e da Rede de Proteção da Criança e ao Adolescente.

Foi conferida ciência da Escala de Atendimento do Conselho Tutelar relativa ao mês de fevereiro, ressaltando que tal documento foi encaminhado no endereço

eletrônico dos conselheiros do CMDCA.

Escala Conselho Tutelar – Fevereiro

Em seguida, informou-se que o CMDCA recebeu o Ofício 26/2022 da 3ª Promotoria de Justiça de Almirante Tamandaré, no qual consta solicitação de abertura de

sindicância para averiguar supostas irregularidades praticadas pelos conselheiros tutelares José Roque de Oliveira e Marcos Urbano da Silva. Seguindo as etapas

previstas na Lei Municipal 1197/2021, foi deliberado pela formação de Comissão Especial de Sindicância, composta paritariamente por dois conselheiros

governamentais e dois conselheiros da sociedade civil organizada. A secretaria executiva solicitou a manifestação dos presentes para tanto, tendo sido composta a

Comissão com os conselheiros governamentais Diego Carazzai Tavares e Emerson Jucelino Vieira Gabroviz e os conselheiros não governamentais Osvaldo Patrzyk e

Joziany Silva Fernandes, tendo como assessor jurídico o Dr. Gydeon Pereira França. Informou-se que na continuidade, será agendada reunião para início dos

trabalhos, a partir da abertura do processo de sindicância, desde já autorizados.

Ofício 26/2022 - PA 0001.21.001053-2 – 3ª PJ –

Sindicância C.T

Prosseguindo a pauta, a conselheira Janete Costa, representante da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, apresentou panorama sobre o retorno

presencial às aulas no município, informando que as Escolas Municipais retomaram às atividades no dia 07/02/22 e nos Centro Municipais de Educação Infantil –

CMEIS está previsto o retorno para o dia 07/03/22, em decorrência de processo de contratação de profissionais estagiárias para compor as equipes que atuam nas

referidas instituições. Apresentou a alteração ocorrida no Ensino Médio, que passou a ser denominado Novo Ensino Médio e que conta com aumento da grade/carga

horária, de modo que os alunos passaram a ter seis aulas por dia/período. A disposição desta aula complementar ficou a cargo das escolas, ou seja, seis aulas seguidas,

ou agrupamento em contraturno escolar, ou ainda, aos sábados, o que tem acarretado alterações na oferta do transporte escolar municipal. Ressaltou ainda, que estão

sendo reformulados os protocolos de segurança em relação ao COVID e estão em fase de aprovação pela Secretaria Municipal de Saúde. Após, foi aberto para

manifestações dos conselheiros que expuseram suas dúvidas e ponderações que foram esclarecidas pela representante da Educação.

Volta às aulas rede municipal

Ato contínuo apresentou-se balanço da arrecadação do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Campo Magro compreendendo os anos de 2019

a 2021, constando os valores, fonte de arrecadação e destinação dos recursos. O presidente do CMDCA destacou que a partir de 2020, ano que o Conselho se

apropriou do FIA e estimulou o processo de captação de recursos, possibilitou maior investimento na área da infância e adolescência.

Balanço Arrecadação FMDCA

Finalizando a pauta, o presidente reiterou as informações apresentadas pela conselheira Janete Costa, tendo como recorte as crianças e adolescentes residentes da

Ocupação Vila Nova Esperança, ressaltando que houve 75 matriculas na Escola Municipal Vereador Hemetério Torres, 13 na Escola Municipal Sagrada Família e que

19 alunos estão aguardando a finalização da matrícula por parte de seus familiares e que devido a grande procura, estão viabilizando a abertura de duas novas turmas

para atender tal demanda.

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.
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