
Aos dez dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois, às nove horas, foi realizada reunião ordinária virtual do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e

do Adolescente de Campo Magro - CMDCA. Estiveram presentes: os/as conselheiros/as governamentais Diego Carazzai Tavares, Janete Costa e Emerson Jucelino

Vieira Gabroviz; os/as conselheiros/as não governamentais Osvaldo Patrzyk, Daniel Havro da Silva, Rafaela Maioli da Silva, Joziany Silva Fernandes, Amanda Ataele

Lovato, Elizabeth Gambetta Hoening e Carlos Daniel Milleo; a secretária executiva Camila Guedes; na condição de ouvintes e convidados, Daiane de Fátima dos

Santos, representante da Secretaria Municipal de Saúde e Diego Henrique da Silva Raimundo, representante do Departamento de Cultura; e os conselheiros tutelares

Marcos Urbano da Silva e José Roque de Oliveira Freitas.

04ª Reunião do CMDCA

10/05/2022

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 a Ata de Reunião Ordinária nº 03/2022 do CMDCA foi encaminhada por email para todos os

conselheiros, para realização de leitura prévia e possíveis apontamentos/sugestões. Desta forma, o conselheiro Daniel Havro da Silva sugeriu que ao se referir aos itens

da pauta assinalados do lado direito do documento, não sejam utilizados abreviações. Em seguida, não havendo outras manifestações dos conselheiros, o documento

foi aprovado, sem ressalvas.

Item 1 - Ata de Reunião Ordinária 03/2022 do

CMDCA

Na continuidade, informou-se que a Escala do Conselho Tutelar relativa ao mês de Maio, foi encaminhada no endereço eletrônico dos conselheiros. Item 2 - Escala Conselho Tutelar – Maio

Logo após, explanou-se sobre o andamento das ações adotadas pela municipalidade para atendimento da Recomendação 002/2022 da 3ª Promotoria de Justiça de

Almirante Tamandaré acerca da Vacinação Infantil – COVID. A representante da Secretaria Municipal de Saúde, Daiane de Fátima dos Santos relatou que houve

aumento significativo de vacinação da 1ª dose no público infantil, porém, permanece baixa a procura pela 2ª dose, e por isso a Secretaria Municipal de Saúde segue

realizando busca ativa dos usuários através das Agentes Comunitárias de Saúde. Informou também que as Unidades de Saúde tem recebido questionamentos por parte

de pais e responsáveis em decorrência do Decreto do Governo do Estado que derruba a exigência do passaporte vacinal no Paraná, o que tem propiciando ainda mais a

não adesão. Em seguida, a conselheira Janete Costa, representante da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer relatou que estão sendo realizadas

reuniões nas Escolas Municipais e Colégios Estaduais de Campo Magro, promovidas pelo Conselho Tutelar, com os familiares dos infantes que ainda não

apresentaram comprovante do quadro vacinal. O conselheiro Diego Carazzai Tavares informou que a coordenadora da Rede de Proteção à Criança e ao Adolescente

de Campo Magro, Paula Cristina Santos Chaves foi convidada para as reuniões como parceira da iniciativa. O Conselheiro Tutelar José Roque de Oliveira Freitas deu

ciência sobre as reuniões supracitadas e das próximas que acontecerão. Acrescentou que, uma vez que a notificação/convocação para a reunião seja recebida e

assinada pela família e a mesma não compareça na ocasião, será expedido encaminhamento da situação ao Ministério Público, conforme orienta a Recomendação

002/2022 ora mencionada. Adiante os demais conselheiros fizeram suas ponderações, destacando que o foco deste processo deve ser a proteção com as crianças.

Item 3 - Acompanhamento - Recomendação 002/2022

– Vacinação Infantil – COVID - Campo Magro/Pr –

SEMEC, SESAU e Conselho Tutelar

Logo após, o conselheiro Diego Carazzai Tavares explanou sobre o Plano de Trabalho e Aplicação do projeto SCFV - Semeando Histórias, tendo como proponente a

Secretaria Municipal de Assistência Social e entidade executora a Associação Solar Ita Wegman, CNPJ 10.311.690/0001-53 para fins de celebração de Termo de

Colaboração. O objeto da proposta consiste na execução do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV para crianças de 0 a 6 anos acompanhados

de seus cuidadores, residentes em Campo Magro, num total de até 20 (vinte) participantes, com encontros quinzenais, que acontecerão na sede da Associação Solar Ita

Wegman. O Projeto foi apresentado em sua integralidade, contando com a contribuição do conselheiro representante da instituição, Daniel Havro da Silva, que expôs

detalhes do trabalho que será realizado e da parceria entre a equipe do Centro de Referência de Assistência Social, que será a referencia para a execução do serviço.

Também foi tratado do trabalho articulado com a Rede de Proteção da Criança e do Adolescente de Campo Magro objetivando maior efetividade no acompanhamento

das famílias que serão atendidas. Após as manifestações dos presentes, o Plano de Trabalho e Aplicação do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos –

Semeando Histórias, num montante de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), a ser custeado com recursos advindos de Emenda Parlamentar nº 202181000789, foi

aprovado, sem ressalvas, pela plenária.

Item 4 - Plano de Trabalho e Aplicação SCFV

Semeando Histórias – SAS/Ita Wegman

Seguidamente, o diretor do Departamento de Cultura, Diego Henrique da Silva Raimundo explanou pormenorizadamente sobre o projeto “Bullying não! Sou da paz!”

da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, discorrendo sobre objetivos, metodologias, com as seguintes ações previstas para debater e trabalhar o

tema: olimpíadas, roda de conversa, confecção de cartazes e placas educativas, contação de histórias, palestras com familiares dos alunos e por fim realização de uma

Marcha pela Paz.

O projeto tem ação intersetorial e será apoiado pela Secretaria Municipal de Assistência Social – SAS e Secretaria Municipal de Saúde - SESAU sendo solicitado

incentivo do FIA municipal para custeio de parte do projeto, por se tratar de uma ação complementar e inovadora por tempo determinado, dentro da política de

promoção, proteção, defesa e atendimento dos direitos da criança e do adolescente, conforme artigo 15 da Resolução 137/2010 do CONANDA, que dispõe sobre os

parâmetros para a criação e o funcionamento dos Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente. O aporte financeiro a ser disponibilizado é de R$10.000,00 (dez

mil reais) para pagamento de 500 (quinhentas) camisetas que serão utilizadas pelos atores envolvidos na iniciativa, visando ampla disseminação e engajamento sobre o

tema. A seguir os conselheiros se manifestaram e deliberaram pela submissão do tema à Comissão de Orçamento e Gerenciamento do FMDCA, que é a responsável

pela elaboração e acompanhamento do Plano de Ação e Aplicação do FMDCA, para que siga o fluxo estabelecido por este Conselho de Direitos. Desta forma, será

agendada reunião da referida Comissão para análise da demanda e elaboração de parecer a ser apreciado pela plenária, na próxima Reunião Ordinária do CMDCA.

Item 5 - Projeto “Bullying não! Sou da paz!”-

SEMEC/ Aditivo Plano de Ação e Aplicação FMDCA

Logo após, esteve em pauta o processo de trabalho da Comissão Permanente de Comunicação, Articulação e Mobilização relativo à Campanha Municipal de Combate

ao Trabalho Infantil que tem como proposta elaboração de Campanha publicitária junto à agencia de comunicação licitada pela Prefeitura Municipal, com criação de

slogan/identidade visual e produtos de divulgação derivados a serem compartilhados no município, assim como, utilização das mídias sociais da prefeitura para maior

alcance. O aporte financeiro para tal ação será de até R$20.000,00 (vinte mil reais), de acordo com o Plano de Ação e Aplicação do FMDCA – 2022.

Item 6 - Processo de trabalho da Comissão

Permanente de Comunicação, Articulação e

Mobilização – Campanha Municipal de Combate ao

Trabalho Infantil

Em seguida, foi dado ciência sobre a retomada dos trabalhos da Comissão Especial de Sindicância do CMDCA, que investiga possíveis irregularidades cometidas por

conselheiros tutelares de Campo Magro, tendo em vista o retorno às atividades laborais de um dos investigados, comunicou-se que a Comissão já empreendeu

notificações, juntada de documentos e sessão de oitivas para esclarecimento dos fatos. Após a finalização dos trabalhos da Comissão será agendada Reunião do

CMDCA para apresentação do Relatório Circunstanciado e deliberação da plenária.

Item 7 - Processo de trabalho da Comissão Especial de

Sindicância – CMDCA

 

Dando prosseguimento, foi tratado acerca das ações alusivas à Campanha Municipal de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes que

foram articuladas e planejadas pelo CMDCA com recursos do FMDCA e execução da Secretaria Municipal de Assistência Social, que acontecerão na próxima

semana, entre os dias 18 e 20 de maio. O conselheiro Diego Carazzai Tavares apresentou pormenorizadamente a programação, tendo relatado que no dia 18/05/22 será

promovido o Espetáculo teatral "Pipo e Fifi" com a Cia Truks, no Centro de Eventos Antonio Domingos Leonardi, em duas sessões, destinadas aos alunos do 3º ano

da Rede Municipal de Ensino. Para os alunos do 4º ano da Rede Municipal de Ensino, no dia 20/05/22 será promovida Palestra-Show: Faça Bonito com estratégias

lúdicas, como músicas, dinâmicas em grupos e artifícios audiovisuais. O convite para os eventos foi estendido aos conselheiros presentes. O conselheiro Daniel Havro

da Silva solicitou que na próxima reunião seja apresentado retorno da repercussão do evento.

Item 8 - Ações alusivas à Campanha Municipal de

Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e

Adolescentes – 2022 - Incentivo FMDCA

 

Em prosseguimento, informou-se sobre o Oficio Circular nº 17/2022 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente - CONANDA, o qual apresenta

alteração no calendário das etapas das Conferências dos Direitos da Criança e do Adolescente, passando a ter a seguinte proposta: Etapa Nacional - novembro 2023;

Item 9 - Oficio Circular nº 17/2022 CONANDA

ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 04/2022 - CMDCA



Etapas Estaduais - janeiro a agosto de 2023; Etapas Municipais/Regionais -- maio a dezembro de 2022. Acrescentou-se ainda, que em momento oportuno será

constituída Comissão Organizadora para o processo conferencial municipal.

Em sequência, abordou-se acerca da Deliberação 43/2021 CEDCA/PR – Bolsa Auxílio Covid-19, dando ciência que foi regulamentado por meio de Decreto municipal

nº 311/2022, a concessão de Bolsa Auxílio temporária para famílias em vulnerabilidade ou risco social e que tenham crianças ou adolescentes em suas composições,

com registro de óbito por COVID-19 de um ou mais componente familiar que integrava a renda formal ou informal para o sustento da família. Foram apresentados os

critérios de participação e o valor a ser concedido, bem como, relatado que está sendo realizada busca ativa de possíveis beneficiários pela Secretaria Municipal de

Assistência Social. Tendo em vista que o prazo para cadastramento do público alvo se estende até o dia 30/05/2022 solicitou-se aos presentes auxílio na divulgação do

referido benefício.

Item 10 - Acompanhamento Deliberação 43/2021

CEDCA/PR – Bolsa Auxílio Covid-19

Finalizando a pauta, foi comunicado que aconteceu reunião de articulação entre representantes da Rede de Proteção à Criança e ao Adolescente de Campo Magro, de

Colégios Estaduais e líderes da Ocupação Vila Nova Esperança. Em pauta esteve a vacinação infantil contra a COVID-19 levando em consideração a Recomendação

002/2022 da 3ª Promotoria de Justiça de Almirante Tamandaré, além do combate da evasão escolar. Foram discutidas estratégias conjuntas entre o poder publico e

sociedade civil para efetivação de tais objetivos, tendo por foco as famílias residentes naquela localidade.

Item 11 - 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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