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Ata 05/2012 da reunião ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente,
realizada na Secretaria Municipal do Bem Estar e Promoção Social,no dia 09/08/2012, com a presença dos
Conselheiros:Juliane Gdla, Rosali Panini, Solange Valeze,Thiago Augustus Montoro,Rubens Franco,Miguel
Souza e Vanessa Sinhori representando a Associação Recanto Paulo VI e tendo como pautas: 1) aprovação
da ata anterior,2)relatório de sindicância,3)protocolo de atendimento para crianças e adolescentes e 4)outros
assuntos.Apos a leitura da ata anterior e tendo uma ressalva ( onde leu-se abertura de sindicância , digo
abertura de processo administrativo) e após feita a alteração a ata foi aprovada por todos. 2) Em seguida
tratamos do relatório de sindicância envolvendo o Conselho Tutelar e precisamente o Conselheiro Luiz
Otávio que foi lido pela Conselheira Rosali. Após todos tomarem ciência do conteúdo do referido relatório,
foi discutido sobre a possibilidade ou não de se abrir um processo administrativo contra o conselheiro. Posto
em votação, foi aprovado por todos os presentes que seja aberto um processo administrativo.Para tratar
desse assunto será feita uma comissão processante que fará um relatório que será enviado para o Poder
Executivo para que tome as devidas providências.Será marcada uma reunião extraordinária para esse
assunto.3) Relatório de atendimento para crianças e adolescentes. Esse assunto será discutido em reuniões
futuras. (4) Outros assuntos. O horário das reuniões será alterado para o período da tarde, alguns conselheiros
não estão podendo participar pela manhã. o Sr.Laoclarck Miotto Secretário Municipal do Bem Estar
Social,explicou sobre o andamento da compra do veiculo para o Conselho Tutelar que já foi realizado o
pagamento, feito o seguro e esta apenas aguardando o emplacamento e a liberação pela concessionária.E a
compra de equipamentos de informática, computadores e impressora e assim que forem patrimoniados serão
repassados ao Conselho. Também falou-se sobre a segurança da sede do Conselho. Vai ser feita uma cotação
com as empresas de segurança para a colocação de alarmes. Sem mais assuntos para o dia, finalizamos.
Guaratuba, 09/08/2012.____________________________________________________________________

