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REUNIÃO ORDINÁRIA 

ATA 02 – 19/05/2021 

 
Aos dezenove dias do mês de maio, estiveram reunidos por meio remoto via MEET os 
conselheiros titulares e suplentes do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente (CMDCA), a Promotora de Justiça, Dra. Julia de Britto Pereira Fortuna. A 
pauta seguiu da seguinte maneira, a Assistente Social do Órgão gestor, Sra. Adriana 
Proença apresentou a Prestação de Contas do pagamento até dia 31 de dezembro de 
2020 do Município de Telêmaco Borba, referente aos recursos do Incentivo CMDCA 
ações de Apoio e Fortalecimento da Atuação dos Conselhos Municipais de Direitos da 
Criança e do Adolescente do Estado do Paraná, para cofinanciamento estadual por meio 
do Fundo Estadual para Infância e Adolescência FIA/PR no âmbito do Sistema de 
Garantias de Direitos da Criança e do Adolescente, conforme Deliberação nº 84/2019 
do CEDCA/PR, referente ao recurso, no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais),  o qual 
será utilizado na modalidade de custeio para a realização de cursos de formação para 
conselheiros de direitos e atores do Sistema de Garantia de Direitos, contudo, de acordo 
com a explicação do Órgão Gestor da SMAS, o objeto da Deliberação ainda não foi 
atingido em razão de que no ano de 2020, quando já estavam tratando com empresas 
para contratação de curso de capacitação iniciou o período de pandemia e o processo 
foi suspenso, sendo retomado no ano de 2021. Sendo assim, os presentes aprovaram 
unanimemente. Seguindo com a pauta, a Assistente Flávia Bueno da Luz repassou as 
alterações da Lei 2230/2018, que serão encaminhadas para a procuradoria do 
município, entre as quais, as alterações no Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente - FMDCA, como também, na condução da seleção para conselheiros 
tutelares. Outro assunto foi referente aos documentos encaminhados da Associação 
Desportiva de Telêmaco Borba - ADTB e do Centro de Integração Empresa-Escola do 
Paraná - CIEE para que a comissão os avalie e apresente um parecer para a emissão do 
certificado que ambos façam parte do CMDCA. A Assistente Social Flavia ainda 
apresentou que está sendo elaborado um edital para a utilização do repasse do recurso 
para as entidades que tiverem inscritas corretamente no CMDCA e explicou que uma 
sugestão do uso do recurso, de aproximadamente 60% do repasse, se destinaria para a 
reforma do CCAJ e o restante para as entidades que estiverem devidamente inscritas no 
Conselho. E por fim, a Assistente Social Lindamir de Paula Santos, informou também 
sobre as férias dos conselheiros tutelares, que as mesmas deverão ser subsequentes, 
sendo informadas com 30 dias de antecedência, com o intuito até para facilitar o 
chamamento de suplentes, caso necessário. Nada mais havendo a tratar, esta ata segue 
assinada por mim, Marjorie Pelik Kempe Camargo e pelos demais presentes. 


