Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
Ata da Reunião ordinária 04/2011
Ata do mês de junho de dois mil e onze do Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente, realizada no dia vinte e dois de junho de dois mil e
onze, na Secretaria Municipal do Bem Estar e Promoção Social, com a
presença dos Conselheiros: Maricel Auer, Maria Yoshimi Shibata, Dr. Thiago
Augustus Montoro, Luiz Otavio Monostier, Luzia Aparecida dos Reis, Rosilda
Cordoso e Laocalrck Miotto. Pautas do dia: Leitura da Ata Anterior, Centro da
Juventude, Projeto Marcenaria Naval, e Alterações na Lei 771.A Presidente
Maricel Auer, iniciou dando as boas vindas aos novos Conselheiros, Luzia
Aparecida e Dr. Thiago Augustus. Após a a leitura da ata anterior e não
manifestações contrárias passamos a segunda pauta; O Centro da Juventude.
O Sr. Lao relatou que esteve em Curitiba na reunião do Conselho Estadual da
Criança e do Adolescente, e nessa reunião ficou decidido que o Município de
Guaratuba não terá mais o Centro da Juventude. O Conselho Estadual alegou
que o Município não enviou o pedido de prorrogação que era até o final de
dezembro de dois mil e dez. Por esse motivo os Conselheiros Estaduais
votaram contra a construção do Centro da Juventude em Guaratuba. A Sra.
Maria Yoshimi pediu para registrar em Ata que o Município perdeu uma grande
chance de poder ajudar melhor os jovens que estão com sérios problemas.Que
o município terá um custo maior, pois as clinicas de recuperação estão em
locais distantes. Também sugeriu que se envie ao Estado um pedido onde
comprove o envio do pedido de prorrogação ao Município de Guaratuba, já
que alegaram que o motivo de ter perdido o Centro da Juventude foi esse.
Também solicitou em se criar um Protocolo de Atendimento contra os casos de
abuso sexual contra crianças e adolescentes. O Sr. Lao explicou que para o
Município poder fazer o pedido de prorrogação é preciso que esteja com a
documentação do terreno em dia, ou seja, a municipalização da área onde se
encontra a Unidade Social Marcilio Dias. Próximo assunto: alteração na Lei
771. O Dr. Thiago explicou que o executivo deverá acatar

os pedidos de

alteração, com exceção na remuneração salarial onde pedia-se o equivalente
ao CC3 do Município. Essa questão será reavaliada e trataremos na próxima

reunião.Próxima pauta: Projeto da Marcenaria Naval Mirim. O Sr. Lao falou
que o Projeto ainda esta na Procuradoria para análise e aprovação e em
seguida será necessário passar pela aprovação da Câmara Municipal. Outros
assuntos: Maricel falou da falta de profissionais para atender a população na
área de assistência social. Sugeriu em enviar um oficio ao executivo solicitando
a contratação com urgência de mais assistentes sociais. Também falou que
enviou um oficio ao Promotor Rodney Cessel convidando-o para a reunião e
explicando todo o trabalho que o Conselho vem desenvolvendo e dos
atendimentos feitos no Cras. Eleição para novos Conselheiros Tutelares. Para
tratar desse assunto, será feita uma comissão com os Conselheiros: Maricel
Auer, Maria Yoshimi, Laocalrck e o Dr. Ricardo Godoy e foi marcado um
encontro para o dia vinte e nove de junho de dois mil e onze,às nove horas na
Secretaria Municipal do Bem Estar e Promoção Social. Sem mais assuntos, eu
Paulo Alfonso digitei e assino a presente ata juntamente com os conselheiros
presentes. Guaratuba, vinte e dois de junho de dois mil e onze._____________
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