
Reunião nº 16 (extraordinária) do Conselho Municipa l dos Direitos da 

Criança e do Adolescente – CMDCA  

25 de novembro de 2019 

Às treze horas e trinta minutos do dia vinte e cinco de novembro de dois mil e 

dezenove, realizou-se reunião extraordinária do Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA na sala dos Conselhos 

alocada na Secretaria Municipal de Assistência Social e Educação 

Profissionalizante. Estiveram presentes nesta reunião os seguintes membros: 

Tatiana da Silva Rabito (Presidente), Elessandra Pacheco Coelho, Andréia 

Cristina Araujo da Silva Guimarães, Magna Cristina Marchioni, Mayara 

Oliveira Miranda Paludetto, Silvane Marcela Mazur. Participou como 

convidada a Procuradora Municipal Paula Rodrigues Peres. Também 

estiveram presentes, o candidato Adnan Stravat e seu advogado Murilo 

Ferrari de Souza, os quais solicitaram verbalmente sua participação nesta 

reunião. A presidente deste Conselho iniciou a reunião agradecendo a 

presença de todos e deu seqüência nas pautas. Pauta nº. 01 – Leitura da 

ata da reunião do CMDCA de 07/11/2019:  Tatiana realizou a leitura dessa 

ata, a qual foi aprovada pelos conselheiros. Por interesse dos participantes 

Adnan Stravat e Murilo Ferrari de Souza a Pauta nº 07 – Relatório (Aviso de 

Impugnação) : foi antecipada, assim, Tatiana realizou a leitura desse 

documento e posteriormente a Procuradora Municipal Paula perguntou ao 

advogado Murilo Ferrari de Souza qual seria o procedimento em relação ao 

candidato impugnado Adnan Stravat e o mesmo respondeu que está em fase 

de elaboração de mandato de segurança. Pauta nº 02 – Requerimento  

protocolado em 21/11/2019 e 22/11/2019 ao CMDCA : Foi realizada a leitura 

dos requerimentos, sendo que, solicita cópia da ata da reunião do dia 07 de 

novembro de 2019 e cópia do relatório de reunião de 11 de novembro de 

2019. Bem como a cópia dos Ofícios nº. 1.279/2019, nº. 1.312/2019, nº. 

1.338/2019 e nº 1.363/2019 da 1º Promotoria de Justiça da Comarca de 

Andirá. As cópias dos documentos requeridos foram entregues nesta reunião 

ao advogado Murilo Ferrari de Souza. Pauta nº 03 – Ofício nº. 1384/2019 do 

Ministério Público : Elessandra realizou a leitura do oficio nº. 1384/2019 que 

solicita informação da comunicação aos candidatos que tiveram a diplomação 



impugnada e o edital contendo a retificação do resultado das eleições e a 

devida homologação. Ressaltou que será enviada a resposta ao Ministério 

Público e a cópia do edital nº. 23/2019 de impugnação dos candidatos e edital 

nº. 24/2019 classificação final e homologação da Eleição do Conselho Tutelar 

(2020-2024). Pauta nº 04– Ciência da Adesão do Município ao Prog rama 

Criança Feliz:  Elessandra informou que realizou a apresentação do 

Programa Criança Feliz na reunião ordinária do Conselho Municipal de 

Assistência Social – CMAS e que foi aprovado por todos os membros do 

Conselho e realizado o termo de adesão no sistema do Governo Federal.  

Verbalizou sobre sua participação e da Secretária Municipal de Assistência 

Social e Educação Profissionalizante Maria Luiza em uma reunião realizada 

no Escritório Regional de Cornélio Procópio/PR sobre o Programa Criança 

Feliz. Relatou que a prefeita Sra. Ione teve o interesse em realizar a adesão 

do programa, sendo assim, foi realizada uma reunião com o grupo gestor 

composta pelo segmento da Saúde, Educação, Assistência Social e Cultura 

para fins de compreensão dos objetivos e metodologias do programa. 

Informou que o público prioritário do Programa Criança Feliz é: gestantes; 

crianças de até três anos e suas famílias beneficiárias do Programa Bolsa 

Família; crianças de até seis anos e suas família beneficiárias do Benefício de 

Prestação Continuada e crianças de até seis anos afastadas do convívio 

familiar em razão de aplicação de medida de proteção. Ressaltou que o 

município tem uma meta de atendimento de 150 (cento e cinqüenta) 

indivíduos/pessoas para acompanhamento de execução do programa e que 

as famílias não receberão nenhum benefício financeiro para participarem do 

programa. Segundo Elessandra para a execução do programa o município 

deverá realizar contratação de uma equipe própria para o programa sendo: 05 

(cinco) visitadores com escolaridade mínima de Ensino Médio, com carga 

horária de 40 horas semanais (01 visitador para cada 30 beneficiários); 

01(um) supervisor com escolaridade mínima de nível superior de 40horas 

semanais; e 01(um) coordenador com escolaridade mínima de nível superior, 

com carga horária de 40 horas semanais. Alem disso, há a necessidade da 

formalização de um comitê gestor municipal a ser criado através de decreto, o 

qual sua composição deverá haver um representante titular e um 

representante suplente de cada secretaria que compõe a intersetorialidade do 



Programa Criança Feliz. Pauta nº 05 – Deliberação 084/2019 e 089/2019 

CEDCA/PR: Silvane relatou sobre a deliberação nº. 084/2019 a qual 

estabelece os procedimentos de repasse de recursos na modalidade Fundo a 

Fundo para o desenvolvimento de ações de aprimoramento do controle social 

que visem o apoio e o fortalecimento da atuação do Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente. Silvane destacou que todos os 

municípios do Estado do Paraná foram contemplados por essa Deliberação, 

conforme o porte de seu município, sendo que o Município de Andirá será 

contemplado com o valor de R$10.000,00 (dez mil reais). Quanto aos critérios 

de repasse: Efetiva instituição e funcionamento do Conselho de Direitos da 

Criança e do Adolescente; do Fundo para a Infância e Adolescência e; do 

Plano dos Direitos da Criança e do Adolescente aprovado pelo CMDCA; e do 

Conselho Tutelar. O prazo para preenchimento do Termo de adesão e Plano 

de ação (assinados em arquivo digital) até dois de dezembro e prazo final 

vinte de dezembro deste ano, aprovado pelo CMDCA em Resolução. São 

critérios para receber o recurso: Atestado de Regularidade do Conselho, 

Plano e Fundo - ARCPF, emitido pela Diretoria da Política da Criança e do 

Adolescente DPCA/SEJUF. O repasse do recurso será realizado em parcela 

única ao Município por meio de depósito em conta específica para este 

repasse, vinculada ao CNPJ do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente - CMDCA. O prazo para execução é de doze meses, podendo 

ser prorrogada por até mais doze meses, mediante requisição ao CEDCA/PR, 

por meio de ofício, com justificativa do motivo e a devida aprovação pelo 

CMDCA. Com relação aos itens de despesas permitidos: despesas 

correntes/custeio, que se justifiquem para a realização da 

capacitação/formação dos Conselheiros Municipais dos Direitos da Criança e 

do Adolescente, demais atores do Sistema de Garantia de Direitos, e dos 

adolescentes, assim como ações de mobilização /divulgação sobre o papel do 

CMDCA, como: I - material de consumo direcionado para o uso das 

capacitações e ações de mobilização e fortalecimento; II – material gráfico 

para ações de mobilização e divulgação sobre controle social; III - material 

educativo e pedagógico direcionado para o uso nos projetos; IV - serviço de 

terceiros - pessoa física; V - serviços de terceiros - pessoa jurídica; VI - 

Passagens, diárias e hospedagem, direcionadas para o uso no objeto desta 



deliberação, desde que previsto na legislação municipal; VII – material para 

áudio, vídeo e foto. São vedadas: pagamento de despesas de manutenção 

cotidiana e regular de qualquer órgão da prefeitura municipal, que não estão, 

específica e diretamente, relacionadas com o objeto da presente deliberação: 

II – Pagamento de materiais de custeio que diferem do objeto proposto; III – 

Pagamento de serviços que envolvam conservação e manutenção 

patrimonial, como copa, limpeza,segurança, monitoramento eletrônico, 

sistema de câmera, etc; VI – Pagamento de pessoal do Poder Executivo 

Municipal, conforme §4º do art. 20 da lei estadual nº 19.173/2017; V – 

Pagamento de aluguel; VI – Obras, ampliações e reformas; VII – Combustível; 

VIII – Veículos; IX - Manutenção de bens imóveis e de veículos.  A prestação 

de contas será realizada por meio do preenchimento das informações no 

sistema online SIFF2, a cada seis meses. Silvane ainda leu os temas 

sugeridos pelo CEDCA para a capacitação: Democracia Participativa e 

Controle Social; Mapeamento da Rede de Garantia de Direitos Municipal; 

Ações de ampliação da participação da Sociedade Civil no Conselho 

Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, com ênfase nas 

Associações de Pais Mestres e Professores e demais organizações 

comunitárias; Elaboração de fluxos, protocolos e documentação (resoluções, 

deliberações, atas) do Conselho municipal; Monitoramento do Plano 

Municipal de Direitos de Crianças e Adolescentes; Solicitação de recursos, 

utilização e prestações de contas relacionadas ao Fundo da Infância e 

Adolescência do Estado do Paraná;  Abordagem das legislações recentes 

que tem impacto na Garantia de Direitos de Crianças e Adolescentes (Lei 

13.019/2014/Parcerias entre Organizações da Sociedade Civil e Poder 

Executivo, Lei 13.431/2014 Escuta Especializada, entre outros). Também 

apresentou o modelo impresso do Plano de ação, destacando cada item a ser 

preenchido e, finalizando a apresentação Silvane explicou que, se o termo de 

adesão e plano de ação forem preenchidos até 02/12/2019 o recurso entrará 

em conta ainda neste ano. Se fizer após essa data e até no máximo dia 

20/12/2019 o recurso será disponibilizado no próximo ano. Após 

apresentação, a presidente colocou em votação a adesão à Deliberação 

084/2019 CEDCA/PR, a qual foi aprovada por todos os membros presentes, 

porém, para preenchimento depois do dia 02 de dezembro de 2019. Esta 



aprovação deverá ser efetivada por meio da Resolução n°21/2019 - CMDCA. 

Com relação à Deliberação nº 089/2019 CEDCA/PR: Silvane apresentou-a, 

destacando que a mesma estabelece os procedimentos de repasse de 

recursos, na modalidade Fundo a Fundo para Apoio e Fortalecimento de 

Projetos de Atenção a Crianças e Adolescentes em Situação de 

Vulnerabilidade e Risco Social – Incentivo  Atenção à Criança e Adolescente. 

O recurso pode ser destinado para que o município prime pela implantação, 

estruturação e desenvolvimento de ações para atendimento das seguintes 

temáticas: I - Erradicação do Trabalho Infantil, em uma perspectiva inovadora 

e diversa do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil; II - Violência 

Digital/Cyberbulling; III - Comunidades Tradicionais; IV- Crianças e 

Adolescentes em Situação de Rua; Crianças que vivem em acampamentos, 

assentamentos ou em deslocamento. Silvane destacou que todos os 

municípios do Estado do Paraná foram contemplados com essa Deliberação, 

conforme o porte do município, sendo que Andirá se enquadra no Pequeno 

Porte II e assim será contemplado com R$40.000,00 (Quarenta mil reais). Os 

critérios de repasse; prazo de preenchimento do Termo de Adesão e do Plano 

de Ação são os mesmos da Deliberação nº084/2019 CEDCA/PR. O prazo 

para execução do recurso também é de doze meses, podendo ser solicitado 

prorrogação de até mais doze meses, mediante ofício ao CEDCA/PR. O uso 

do recurso é exclusivamente para despesas de assessoria, capacitação, 

aquisição de materiais de custeio, equipamentos e mobiliários, que abranjam 

o objeto deste repasse. São permitidas despesas correntes/custeio, que se 

justifique para implantação, estruturação e desenvolvimento, fortalecendo 

Projetos de Atenção a Crianças e Adolescentes em Situação de 

Vulnerabilidade e Risco Social, como: material de consumo direcionado para 

o uso nos projetos: material esportivo, educativo e pedagógico direcionado 

para o uso nos projetos, conforme objeto desta deliberação; material de 

artesanato e recreação direcionado para o uso nos projetos; serviço de 

terceiros - pessoa física; serviços de terceiros - pessoa jurídica; Passagens, 

diárias e hospedagem, direcionado para o uso no objeto da deliberação, 

desde que previsto na legislação municipal; material para áudio, vídeo e foto. 

Também são permitidas despesas são permitidas despesas de 

capital/investimento: Mobiliário em geral; Equipamentos de multimídia e 



informática. As vedações para uso do recurso são: Pagamento de despesas 

de manutenção cotidiana e regular de qualquer órgão da prefeitura municipal, 

que não estão, específica e diretamente, relacionadas com o objeto da 

deliberação; Pagamento de materiais de custeio que diferem do objeto 

proposto; Pagamento de serviços que envolvam conservação e manutenção 

patrimonial, como copa, limpeza, segurança, internet, telefone, 

monitoramento eletrônico, sistema de câmera, etc; Pagamento de pessoal do 

Poder Executivo Municipal, conforme §4º do art. 20 da lei estadual nº 

19.173/2017; Pagamento de aluguel; Obras, ampliações e reformas; 

Combustível; Veículos; Manutenção de bens imóveis e de veículos. A 

prestação de contas será a cada seis meses por meio do preenchimento das 

informações no SIFF2. Silvane e Elessandra disseram que leram a 

Deliberação, porem ficaram com dúvidas quanto ao uso do recurso, pois a 

mesma não está bem clara quanto as ações a serem desenvolvidas. Silvane 

disse que conversou por telefone com a técnica do Escritório Regional, 

Fernanda, e tiveram o entendimento que o recurso da Deliberação em 

questão não se refere especificamente a um serviço específico, mas que o 

Município poderá desenvolver diversas ações de atenção às crianças e 

adolescentes, envolvendo assuntos com os temas elencados. No entanto, 

para ter registro por escrito, na última sexta-feira, dia vinte e dois de 

novembro foi enviado e-mail ao Escritório Regional solicitando 

esclarecimentos dessa Deliberação, mas a resposta ainda não foi retornada. 

Assim, os conselheiros de direitos sugeriram a utilização de parte do recurso 

em ações relacionadas ao dia dezoito de maio; ações de campanha contra o 

uso de álcool e outras drogas por crianças e adolescentes, atendendo o 

Plano Municipal; curso profissionalizante para adolescentes; ações de 

prevenção ao suicídio de adolescentes, pois dessa forma estaria 

desenvolvendo ações de atenção à criança e ao adolescente, contudo, 

aguarda-se resposta e orientação por parte do Estado do Paraná. Silvane 

também apresentou o modelo impresso do Plano de ação, destacando cada 

item a ser preenchido e, finalizando a apresentação Silvane explicou que, se 

o termo de adesão e plano de ação forem preenchidos até 02/12/2019 o 

recurso entrará em conta ainda neste ano. Se fizer após essa data e até no 

máximo dia 20/12/2019 o recurso será disponibilizado no próximo ano. Após 



apresentação, a presidente colocou em votação a adesão à Deliberação 

089/2019 CEDCA/PR, a qual foi aprovada por todos os membros presentes, 

porém, para preenchimento depois do dia 02 de dezembro de 2019. Esta 

aprovação deverá ser efetivada por meio da Resolução n°. 22/2019 - 

CMDCA. Pauta nº 06 – Divulgação Curso EAD sobre Medidas 

Socioeducativas em Meio Aberto : As informações desse curso e o link de 

inscrição foram disponibilizados via grupo de watsapp para os conselheiros 

do CMDCA. Nada mais a deliberar esta reunião foi encerrada às quinze horas 

e vinte minutos e eu Elessandra Pacheco Coelho, na ausência da 

responsável pela Secretaria Executiva dos Conselhos, subscrevi esta ata, a 

qual segue assinada por mim e pela presidente do Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA Tatiana da Silva Rabito, 

esclarecendo que as demais assinaturas encontram-se no livro de presença 

deste Conselho. Andirá, Paraná, 25 de novembro de 2019.  

 

 

 


