Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
Ata 05/2011 da reunião ordinária
Ata da reunião ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente, realizada no dia vinte e nove julho de dois mil e onze, na
Secretaria na Municipal do Bem Estar e Promoção Social, com a presença dos
conselheiros: Maricel Auer, Fabio Ferentz, Ir. Rosilda

Cardoso, Josillian

Alberton, Emersson Graneamm,Maria Yoshimi , Thiago Augustus, tendo como
pautas: a) leitura da ata anterior, b) alterações na Lei 771, c) eleição do
Conselho Tutelar, d) regimento interno da casa de passagem, e) criação de um
protocolo de atendimento para crianças e adolescentes vitimas de abuso
sexual. Após a leitura da Ata anterior e sendo aprovada por todos, passamos a
segunda pauta, a alteração na Lei 771. Das propostas de alterações enviadas
pelo Conselho a Procuradoria Municipal, apenas duas questões continuam
pendentes; a questão salarial e a comprovação de experiências para se
candidatar a uma vaga na eleição do conselho. O Executivo Municipal enviou
uma proposta salarial de Hum mil reais mensais, incluindo os descontos em
favor do sistema previdenciário nacional e com reajuste nas mesmas bases e
condições

dos servidores da Prefeitura. O Conselho enviou uma contra

proposta ao executivo, com o valor salarial de hum mil e quinhentos reais,
equivalente ao CC4 do município e sugerindo suprir o item quinto do artigo 31º
onde pede-se comprovação de experiência profissional de no mínimo doze
meses. O Conselho irá aguardar o retorno da Procuradoria

para dar

continuidade ao Processo de eleição.Quanto ao Regimento Interno da Casa de
Passagem, assunto tratado em reuniões passadas, nessa reunião foi aprovado.
Criação de um protocolo de atendimento para crianças e adolescentes vítimas
de abuso sexual. A Sra. Maria Yoshimi explicou aos presentes o motivo e a
importância da criação desse protocolo. Para a próxima reunião os
Conselheiros ficaram de trazer idéias para esse protocolo e a partir daí
montaremos um modelo, que será analisado por profissionais e órgãos

competentes. Sem mais assuntos para o dia, eu Paulo Bianchin, digitei e
assino a presente ata, juntamente com os demais presente. Guaratuba, vinte e
nove

de

julho

de

mil

e
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