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ATA NÚMERO DOIS DA REUNIÃO DA CÂMARA SETORIAL PERMANENTE DE 1 

COMUNICAÇÃO, ARTICULAÇÃO E MOBILIZAÇÃO DO CONSELHO 2 

MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CMDCA – 3 

GESTÃO 2021-2024. Aos vinte e dois dias do mês de março do ano de 2021, às 9 (nove) 4 

horas da manhã, por meio da plataforma Google Meet, cujo link fora disponibilizado no 5 

grupo de Whatsapp da Câmara no dia da reunião. Item 1: Verificação do quórum mínimo 6 

para a instalação dos trabalhos. A saber, estavam presentes o(as) seguintes 7 

conselheiro(a)s: da Área Governamental: Adriana do Nascimento Leite, representante da 8 

Fundação Municipal de Educação; Ana Tereza Barbosa, representante da Secretaria 9 

Municipal de Finanças; e da Área Não Governamental: Andressa Pires Martins Santana, 10 

representante de Entidades Sindicais de Trabalhadores, representando o SISMUP (Sindicato 11 

dos Servidores Públicos Municipais de Paiçandu-PR); Márcio Castilho dos Santos, 12 

representante de Entidades de Assessoramento e Direitos, representando o CMEI Marista 13 

Enfermeira Anita Cordeiro; Ingridy Alves de Souza, representante de Entidades Religiosas, 14 

representando a Paróquia Jesus Bom Pastor. Ademais, estavam presentes: a 15 

Psicóloga/Auxiliar Administrativa Bianca Marques Longo. Item 2: Discussão acerca do 16 

Plano de Ação das ações desta Câmara para a divulgação e arrecadação do FIA 17 

(Fundo da Infância e Adolescência): A Presidente Ingridy fez a projeção online do 18 

documento em questão, a fim de que todo(a)s possam ter acesso ao mesmo. O conselheiro 19 

Márcio realizou a leitura e a apresentação do Plano de Ação Divulgação do FIA e Bancos de 20 

Projetos (em anexo). Após a leitura, a conselheira Andressa complementou dizendo que 21 

sente-se perdida frente à quantidade de informações acerca da arrecadação do FIA, mesmo 22 

com muitos estudos, sendo que assim faz-se necessário o expansão da rede para que cada 23 

parceria poderia contribuir com a sua parcela de conhecimento, como, por exemplo, a 24 

parceria com o financeiro da prefeitura para verificarem como será feito o recibo de doação 25 

ao FIA, para que seja visto quem irá confeccionar este recibo e entregá-lo, por exemplo. 26 

Disse que seria interessante a articulação com a imprensa também. Disse que conversou com 27 

a Secretária Municipal de Assistência Social Fernanda a fim dessa divulgação, a qual gostou 28 

das ações previstas. Disse que a mesma ligou ao William da imprensa a fim de conversarem 29 

sobre uma arte para a divulgação. A conselheira Ingridy disse que também tem dificuldade 30 

de compreender algumas questões, mas que vê que seria extremamente interessante uma 31 

conversa com a Secretaria Executiva de Maringá, para que possamos compartilhar 32 

informações acerca da arrecadação em Maringá. O conselheiro Márcio sugeriu a inclusão 33 

desta questão no Plano de Ação como forma de contato direto para melhores 34 

direcionamentos de um município que já tem uma boa estratégia de arrecadação do FIA. A 35 

conselheira Ingridy sugeriu que a Secretaria Executiva entrasse em contato com o CMDCA 36 

de Maringá para ver quem é o Presidente atual, ou até mesmo procurar o Presidente da 37 

Associação de Contadores de Maringá ou região, pois disse que este é uma boa conexão 38 

neste assunto. A conselheira Andressa relembrou que temos uma pasta compartilhada no 39 

Google Drive, sendo que todos os documentos que forem encontrando, poderão ir incluindo 40 
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nesta página para ser de acesso à todos. Sugeriu também que deliberassem por 41 

representantes desta câmara para uma conversa com o William da imprensa para a 42 

confecção de uma arte de divulgação do FIA, visto que o tempo está curto. O conselheiro 43 

Márcio disse que pensou em conversar com o Alécio, para a realização de uma live sobre 44 

esta divulgação, bem como com outros contatos das redes sociais. A conselheira Ingridy 45 

disse que a Paróquia tem uma rede social muito movimentada, que poderia ser feita uma 46 

conversa com o Padre para parceria nesta divulgação. O conselheiro Márcio sugeriu que seja 47 

feita uma fala, uma live e uma arte para esta divulgação e que assim que forem feitas essas 48 

conversas com essas pessoas citadas anteriormente, que seja montada uma agenda das ações, 49 

começando pela conversa com o(a)s contadore(a)s. Disse que poderão articular ações 50 

mensais/semestrais a fim de não cair no esquecimento a doação ao FIA, mas que este ano 51 

será dedicado à divulgação do mesmo. A conselheira Ingridy compartilhou o site do FIA de 52 

Maringá, o qual contém várias informações e ideias para divulgação, disse que eles têm 53 

apoio do Sincontabil (Sindicato dos Trabalhadores), que seria interessante conversarem com 54 

estes também. A conselheira Andressa disse que conversou com a Secretária Municipal de 55 

Assistência Social Fernanda para ser organizada alguma aba no site da prefeitura parecida 56 

com este site do FIA de Maringá e perguntou à conselheira Ana Tereza se ela sabe ou se 57 

pode verificar na prefeitura qual o tipo de recibo que será emitido quando a empresa ou 58 

pessoa física fizer a doação. A conselheira Ana Tereza disse que poderá confirmar, mas 59 

acredita ser um recibo simples com o CNPJ do FIA de Paiçandu-PR. O conselheiro Márcio 60 

disse que como primeira ação desta câmara poderão articular conversas com a imprensa da 61 

prefeitura, bem como com outras pessoas de influência nesta divulgação, que já foram 62 

citadas anteriormente, sendo que ficou deliberado que o(a)s conselheiro(a)s que fazem parte 63 

desta câmara irão buscar conversar com essas pessoas e farão o relato dessas conversas na 64 

próxima reunião ordinária do conselho. O conselheiro Márcio disse que seria interessante 65 

enviarem este Plano de Ação ao Leandro Todon da ACIP e ao Adenísio da Secretaria 66 

Municipal de Indústria e Comércio. Dando continuidade, Item 2: Discussão acerca da 67 

Resolução nº 36/2019 de referente à regulamentação de Bancos de Projetos FIA/PR: O 68 

conselheiro Márcio ressaltou que em relação à esta resolução deve ser vista a questão das 69 

modalidades dos repasses, se serão custeio, capital ou RH, bem como devem ver sobre a 70 

questão do tema de fomento, buscando orientações de Maringá, por exemplo, para que seja 71 

captado o recurso. Devido a isso, seria interessante levantarmos todos os documentos 72 

necessários para a arrecadação ao FIA, para que seja complementar à ação de arrecadação. 73 

Disse que em relação aos documentos desta resolução, estão bem descritivos e explicativos. 74 

O conselheiro Márcio disse que seria interessante olharmos aos projetos que podem ser 75 

beneficiados com este recurso, visto que na resolução estão abordados todos os projetos da 76 

Assistência Social, não da Política da Criança e do Adolescente, apesar de constar fomento 77 

aos objetivos voltados à este público. A conselheira Andressa sugeriu que seja destinado 78 

100% dos recursos às entidades. O conselheiro Márcio disse que considerando a ideia de 79 

fortalecer o FIA para fomento de projetos, que uma das ações é mobilizar toda a estrutura do 80 
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SUAS voltada à Criança e ao Adolescente. Ademais, disse que os anexos estão bem claros, 81 

que o problema refere-se somente à porcentagem de destinação do FIA e nos projetos 82 

beneficiados. A Psicóloga/Auxiliar Administrativa Bianca complementou dizendo que 83 

poderão trazer esses apontamentos na reunião ordinária do CMDCA do dia 01/04/2021 para 84 

que seja discutida pelo(a)s conselheiro(a)s e aprovadas as modificações. Por fim, ficou 85 

deliberado que não teria outras reuniões até a data da reunião ordinária do CMDCA para que 86 

pudessem ter um tempo hábil para as conversas, sendo que nesta reunião será feito um relato 87 

breve desses encaminhamentos. Nada mais a registrar, eu, Bianca Marques Longo, encerro a 88 

presente ata que vai por mim assinada e pelo(a)s conselheiro(a)s presentes.  89 

 90 

 91 
 92 

________________________        93 

Bianca Marques Longo 94 
Psicóloga/Auxiliar Administrativa do CMDCA 95 

 96 
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