
Aos quatorze dias do mês de junho 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, Emerson Jucelino Vieira

Gabroviz e Larissa Cerqueira Fidelix; os/as conselheiros/as não governamentais Osvaldo Patrzyk, Daniel Havro da Silva, Rafaela Maioli da Silva, Joziany Silva Fernandes,

Amanda Ataele Lovato e Elizabeth Gambetta Hoening; a secretária executiva Camila Guedes; e os/as conselheiros/as tutelares Araci Batista Ferreira Martins, Maria Liliana

Garnier Cabral e Jose Roque de Oliveira Freitas.

05ª Reunião do CMDCA

14/06/2022

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 04/2022 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.

Item 1 - Ata de Reunião Ordinária 04/2022 do

CMDCA

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

Logo após, o conselheiro Diego Carazzai Tavares explanou sobre a necessidade de realização de novo Termo de Colaboração entre a Prefeitura Municipal e o Pequeno

Cotolengo do Paraná – Dom Orione, CNPJ 76.610.690/0001-62, para continuidade do acolhimento institucional de munícipe adolescente, que se encontra atendido pela

referida instituição. Apresentou-se contextualização do Plano de Trabalho e Aplicação e esclareceram-se as dúvidas dos conselheiros que se manifestaram sobre a demanda.

A seguir, os conselheiros aprovaram, sem ressalvas, o Plano de Trabalho e Aplicação do Pequeno Cotolengo do Paraná – Dom Orione num montante de R$ 91.591,80

(noventa e um mil, quinhentos e noventa e um reais e oitenta centavos) pela vigência de doze meses.

Item 3 - Plano de Trabalho e Aplicação –

Pequeno Cotolengo do Paraná – Dom Orione

Seguidamente, apresentou-se o Relatório Circunstanciado da Comissão Especial de Sindicância – CMDCA, nomeada pela Resolução 001/2022 do órgão, relacionado à

apuração de supostas irregularidades praticadas pelos conselheiros tutelares José Roque de Oliveira Freitas e Marcos Urbano da Silva, que se fundou a partir de requisição,

por parte da 3ª Promotoria de Justiça do Foro Regional de Almirante Tamandaré, tendo por referência o Procedimento Administrativo nº MPPR – 0001.21.001053-2, de

instauração de processo de sindicância pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA de Campo Magro. O relatório foi disponibilizado em

sua íntegra aos membros deste Conselho de Direitos, resguardando o devido sigilo que a matéria impõe, dando conta da contextualização do processo empreendido pela

Comissão, que conclui que “não há elementos suficientes para a aplicação de sanções disciplinares aos conselheiros tutelares José Roque de Oliveira Freitas e Marcos

Urbano da Silva”. Ademais, o referido documento propõe ao colegiado do CMDCA, “que o órgão produza material de recomendação ao Conselho Tutelar de Campo Magro,

sob incumbência da Comissão de Políticas Básicas e Garantias de Direitos, dando conta de práticas e procedimentos que qualifiquem o atendimento ao cidadão, aliando

técnica, humanização e empatia no relacionamento entre conselheiros tutelares e munícipes”. Após, houve manifestações dos membros da Comissão no que diz respeito à

condução dos trabalhos e a recomendação ora citada e passou-se para votação da plenária, que aprovou, sem ressalvas, o referido parecer e recomendação contidos no

Relatório Circunstanciado. Desta forma, para prosseguimento do que foi estabelecido, será agendada reunião da Comissão de Políticas Básicas e Garantias de Direitos, para

versar sobre a demanda levantada.

Item 4 - Relatório Circunstanciado da

Comissão Especial de Sindicância – CMDCA

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. Foram apresentados os números relacionados às ações empreendidas pelo Conselho Tutelar e Secretaria Municipal de

Educação, Cultura, Esporte e Lazer para mobilização das famílias, sensibilização e orientação quanto à necessidade de imunização das crianças, assim como, número de pais

com posicionamento contrário e que serão encaminhados ao Ministério Público, conforme prevê tal Recomendação. Ficou deliberado pela continuidade do acompanhamento

dos trabalhos relacionados ao tema.

Item 5 - Acompanhamento - Recomendação

002/2022 – Vacinação Infantil – COVID -

Campo Magro/Pr – SEMEC, SESAU e

Conselho Tutelar

Logo após, tratou-se sobre o processo de Trabalho da Comissão de Orçamento e Gerenciamento do FMDCA referente à proposta municipal para a Lei de Diretrizes

Orçamentárias relativa ao ano de 2023, no que diz respeito à Política Municipal de Infância e Adolescência. Informou-se que foram apreciados documentos alusivos à

Secretaria Municipal de Assistência Social - SAS, Secretaria Municipal de Saúde – SESAU, Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer – SEMEC e

Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Trabalho – SEICT, tendo sido solicitadas informações complementares à Secretaria Municipal de Planejamento – SEPLAN

para compor à análise da Comissão. A seguir os membros da Comissão, Diego Carazzai Tavares, Daniel Havro da Silva e Emerson Jucelino Vieira Gabroviz manifestam-se

contextualizando o resgate histórico do CMDCA em relação a esta pauta, enaltecendo as ações adotadas até o momento por este Conselho e indicando direcionamentos a

serem seguidos nos próximos anos, para qualificar os trabalhos. A conselheira Janete Costa fez ponderações à Comissão no sentindo de favorecer a prestação de informações

por parte das Secretarias ao Conselho. A seguir, foi realizada a leitura do Parecer nº 02/2022 da Comissão que se posicionou favoravelmente quanto à aprovação da proposta

para a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO 2023 da Secretaria Municipal de Assistência Social - SAS, Secretaria Municipal de Saúde – SESAU, Secretaria Municipal de

Educação, Cultura, Esporte e Lazer – SEMEC e Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Trabalho – SEICT no que diz respeito às Políticas de Garantias de Direitos da

Criança e do Adolescente, assim como, do processo de construção da LDO municipal, e que recomenda a observância dos seguintes pontos para enriquecimento do

acompanhamento pelo CMDCA: Que para as próximas apreciações de leis orçamentárias a proposta para análise: seja enviada com no mínimo 3 dias de antecedência à

realização da reunião da Comissão; contenha a proposta atual e a do exercício anterior; indique o somatório de recursos livres e de recursos vinculados; indique o percentual

de recursos propostos para ações direta e indiretamente vinculadas à garantia dos direitos das crianças e adolescentes em relação à proposta orçamentária global das

Secretarias Municipais; que seja promovida capacitação ou outros meios de viabilização necessários à construção de um Orçamento da Criança e do Adolescente – OCA no

Município, tendo por referência a Instrução Normativa nº 36/2009 do TCE-PR. Em seguida, a plenária deliberou pela aprovação sem ressalvas do Parecer nº 02/2022 da

Comissão de Orçamento e Gerenciamento do FMDCA.

Item 6 - Processo de Trabalho da Comissão de

Orçamento e Gerenciamento do FMDCA –

LDO 2023

Seguidamente, o conselheiro Diego Carazzai Tavares relatou que, conforme deliberado na Reunião Ordinária 04/2022 do CMDCA, coube à Comissão de Orçamento e

Gerenciamento do FMDCA a análise do projeto “Bullying Não! Sou da Paz”, da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer – SEMEC, que tem caráter

intersetorial e está sendo apoiado pela Secretaria Municipal de Assistência Social – SAS, que promoverá capacitação aos profissionais da SEMEC sobre Comunicação Não

Violenta e pela Secretaria Municipal de Saúde – SESAU que ficou responsável pela criação e gravação de música que será tema da Campanha, além da confecção de banner

com a identidade visual do projeto. Informou-se ainda, que no dia 13 de junho aconteceu evento de lançamento do projeto no Centro de Eventos Mario Leonardi, que contou

com a participação e engajamento de alunos das escolas municipais e estaduais, além de representantes das Secretarias do Município. A conselheira Janete Costa verbalizou

sobre o processo de construção da proposta, ressaltando que foi uma demanda latente nas comunidades escolares e que necessitou de uma resposta rápida do poder público.

Salientou ainda a satisfação pela concretização do projeto e enalteceu os apoios conferidos à iniciativa. Passou-se à apresentação do Parecer nº 01/2022 da Comissão de

Orçamento e Gerenciamento do FMDCA que se posicionou favorável quanto à aditivação ao Plano de Ação e Aplicação do FMDCA 2022, no valor de R$ 10.000,00 (dez

mil reais) para custeio da confecção de camisetas para o projeto “Bullying não! Sou da Paz”, realizado pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer –

SEMEC. A seguir houve manifestação de membros da Comissão, enaltecendo a iniciativa que agregará tema importante ao cenário da infância e adolescência em Campo

Magro. Logo após, a plenária aprovou sem ressalvas, o parecer emitido pela referida Comissão.

Item 7 - Projeto “Bullying não! Sou da paz!”-

SEMEC – Parecer da Comissão de Orçamento

e Gerenciamento do FMDCA

Ato contínuo, foi abordado sobre o Edital Itaú Social – Fundos da Infância e Adolescência - 2022, que selecionará projetos que atuem para assegurar direitos de crianças,

adolescentes e suas famílias, sendo explanado sobre a possibilidade de entidades e/ou Secretarias Municipais inscreverem propostas para o pleito, tendo como proponente o

CMDCA. Foi estabelecido que os interessados encaminhem seus projetos à Secretaria Executiva do CMDCA até dia 06 de julho, para que sejam apresentados na próxima

Item 8 - Edital Itaú Social – 2022
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Reunião Ordinária deste Conselho, que acontecerá no dia 13 de julho. O conselheiro Daniel Havro da Silva ressaltou que disponibilizou anteriormente informações

detalhadas aos conselheiros sobre o referido Edital e se colocou à disposição para auxiliar os interessados nessa questão.

A seguir, 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, realizadas entre os dias 18 e 20 de maio. A ação contou com

apresentações do espetáculo teatral "Pipo e Fifi" com a Cia Truks e a Palestra-Show: Faça Bonito, que contou com estratégias lúdicas, músicas, dinâmicas em grupos e

artifícios audiovisuais, realizadas no Centro de Eventos Antonio Domingos Leonardi. O conselheiro Diego Carazzai Tavares enfatizou a qualidade técnica dos eventos

promovidos e o engajamento dos atores dos espetáculos com o público infantil, que abordaram de forma clara e lúdica o tema, possibilitando a instrumentalização das

crianças sobre formas de reconhecimento, combate e denúncia de situações de abuso e exploração sexual infantil. A conselheira Janete Costa relatou a repercussão positiva

que a ação teve nas Escolas participantes.

Item 9 - Retorno da Campanha Municipal de

Combate ao Abuso e Exploração Sexual de

Crianças e Adolescentes – 2022

 

Dando prosseguimento, esteve em pauta a Campanha Municipal de Combate ao Trabalho Infantil promovida pelo CMDCA com recursos do FMDCA, com criação de

identidade visual e produtos de divulgação a serem compartilhados no município, assim como, utilização das mídias sociais da Prefeitura para maior alcance. Desta forma

serão produzidos 150 cartazes, 3000 mil flayers em formato frente e verso e 3 modelos de adesivos, totalizando 4500 exemplares para disseminação do tema, que estarão

disponíveis na próxima semana. No dia nacional e internacional de combate aotrabalho infantil, dia 12 de junho, foi lançado nas redes sociais da Prefeitura material digital

alusivo à Campanha, dando início as ações estabelecidas para o corrente mês. Informou-se ainda que, a Secretaria Municipal de Assistência Social, por meio do Centro de

Referência de Assistência Social – CRAS e Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS, realizará ações de distribuição dos materiais e sensibilização

da sociedade sobre o tema, no âmbito dos seus serviços e ações comunitárias.

Item 10 - Campanha Municipal de Combate ao

Trabalho Infantil

 

Em sequência, tendo em vista, a necessidade de realização de Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente no corrente ano, passou-se à composição de

Comissão Organizadora que será responsável por articulação e planejamento do evento. Após a manifestação da plenária a Comissão ficou com a seguinte composição:

Diego Carazzai Tavares e Janete Costa, representantes governamentais; Osvaldo Patrzyk e Rafaela Maioli da Silva, representantes não governamentais. Em momento

oportuno será agendada reunião da Comissão para dar início aos trabalhos de organização da referida Conferência Municipal.

Item 11 - Composição da Comissão

Organizadora da Conferência Municipal dos

Direitos da Criança e do Adolescente

Logo após, o conselheiro Diego Carazzai Tavares informou que conforme material encaminhado pela

Secretaria Municipalde Desenvolvimento Urbano e Ambiental – SEDUA, o Espaço para Adolescência e Juventude encontra-se em fase inicial de construção. Acrescentou

que caberá à Comissão de Orçamento e Gerenciamento do FMDCA o acompanhamento desse processo, uma vez que há aporte financeiro do FMDCA. Foi ressaltado ainda

que, tal espaço será gerido e integrado à estrutura física da Secretaria Municipal de Assistência Social – SAS que irá priorizar o atendimento do público em situação de

vulnerabilidade, todavia será possível compartilhar com demais Secretarias e parceiros municipais para realização de ações voltadas à adolescência e juventude.

Item 12 - Espaço para Adolescência e

Juventude – Acompanhamento da

implementação

A seguir, tratou-se sobre o Ofício Circular nº 23/2022/CONANDA que dispõe sobre limitação dos critérios de utilização e captação dos recursos vertidos aos respectivos

Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente. O conselheiro Diego Carazzai Tavares argumentou que será necessário embasamento sobre o tema, assim como, buscar

respaldo junto ao assessor jurídico do CMDCA para informações e regulamentações acerca da gestão orçamentária do Fundo Municipal. O conselheiro Daniel Havro da

Silva ressaltou a importância de acompanhar as deliberações e discussões realizadas no âmbito do CEDCA-PR para referências sobre a questão.

Item 13 - Ofício Circular nº 23/2022/

CONANDA

Finalizando a pauta, foi informado acerca da realização de reunião entre representantes do Poder Executivo Municipal e o Desembargador Fernando Antonio Prazeres, que

faz parte da Comissão de Mediação de Conflitos Fundiários do Tribunal de Justiça do Paraná, para tratar sobre assuntos relacionados à ocupação Vila Nova Esperança, sendo

agendada visita institucional ao local.

Item 14 - 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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