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Ata 02/2012 Data: 19/04/2012
Ata da reunião ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente,
realizada no dia 19/04/2012, ás 09H30 min na Secretaria Municipal do Bem Estar e
Promoção Social, com a presença dos Conselheiros: Juliane Gdla, Rosali Panini,Osnil
da Silva Medeiros, Edicleia Espinel Santos, Thiago Augustus Montoro, Rubens Ferraz,
Vanessa Sinhori Silva, Anajara de Moura e Márcia Castanho, e tendo como pautas: 1)
leitura da ata anterior, 2) protocolo de atendimentos para crianças e adolescentes,
3)relatório de trabalho da comissão de inquérito sobre caso envolvendo conselheira
tutelar.1) a leitura da anterior será feita na próxima reunião do mês de maio. Continuando
a Presidente Juliane começou lendo o relatório recebido pela comissão de inquérito sobre
o caso da Conselheira Tutelar, que deverá ser aprovado pelo demais conselheiros. Após
lido e explicado o relatório foi aprovado que considera negligente a atitude da conselheira
no cumprimento de suas funções, com aplicação de infração administrativa com perda de
mandato da conselheia conforme processo instaurado pelo Ministério Público, os demais
conselheiros aprovaram a decisão da comissão de inquérito.Esse relatório será anexado
a esta ata. Continuando a Presidente Juliane leu um ofício recebido do Ministério Publico
solicitando esclarecimentos sobre os atendimentos realizados no Município quanto ao
atendimento das medidas sócio educativas. Em resposta ao oficio leu outro vindo do
CAPS, onde consta os serviços prestados pelo mesmo. O Sr. Osnil sugeriu que os
secretários do Bem Estar e Saúde se reunissem e definissem realmente qual o
atendimento que cabe a cada secretaria.Quanto ao protocolo de atendimento está sendo
feita uma pesquisa no SIPIA, para ver as tipificações das violações para se elaborar com
exatidão um protocolo. Juliane também falou da Conferência Regional da Criança e do
Adolescente em Paranaguá no dia 11/04/2012, onde forma definidos os representantes
de Guaratuba para a Etapa Estadual, que será o Sr. Marcelo Rodrigues e Luiz Otávio
conselheiro
tutelar.Sem
mais
assunto
finalizamos,
Guaratuba,
19/04/2012.___________________________________________________________

