CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Av. 29 de Abril, 802 – Centro – 83280-000 – Guaratuba, Pr.
Fone: 41 3472-8604
Email: cmdca@guaratuba.pr.gov.br
Ata da Reunião Extraordinária 02/2011
Ata da reunião extraordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e
do Adolescente, realizada no dia quinze de setembro de dois mil e onze na
Secretaria Municipal do Bem Estar e Promoção Social, com a presença dos
Conselheiros:

Maricel

Auer,Rosali

Panini,Patrícia

Chaves,Thiago

Augustus,

Josilian Alberton,José Luiz Silveira,Rosilda Cardoso,Rubens Franco e Laoclarck
Miotto, tendo como pautas: Leitura da Ata anterior, Revisão do Edital para o
Processo

de

Escolha

de

Conselheiros

Tutelares

e

data

da

Conferência

Municipal.Após a leitura da Ata anterior e sendo aprovada,passamos ao próximo
assunto; o Edital 01/2011 do CMDCA. A Sra.Maricel começou lendo um ofício que o
Conselho

recebeu

do

Ministério

Público,

onde

pedem

explicações

sobre

o

Edital.Continuando, explicou a todos que o Edital que havia sido lançado
precisará ser retirado por estar em desacordo com a Lei vigente, principalmente
nos itens que tratam de escolaridade, carteira de habilitação e experiência
profissional

e

que

encontra-se

na

Câmara

Municipal

um

Projeto

de

Lei

solicitando algumas alterações na Lei 771 que trata sobre os direitos da
criança e do adolescente. Posto em votação a retirada do Edital e as alterações
previstas; foi APROVADO POR TODOS. O Conselho aguardará a solicitação feita a
Câmara Municipal sobre as alterações da Lei e após isso a Comissão Organizadora
do Processo de Escolha se reunirá para lançar o novo edital. Também será
respondido o oficio ao Ministério Público, explicando

sobre a retirada do

Edital.Próxima Pauta; a Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente,que deverá ocorrer entre os meses de agosto e novembro de dois mil
e onze. Ficou acertado que faremos a Conferência Municipal no dia vinte e seis
de outubro. Outros assuntos; A Sra.Maricel leu um oficio que recebeu do
Conselho Tutelar informando que a Conselheira Hosana Santos da Silva pediu
exoneração do Cargo de Conselheiro Tutelar. O Cmdca acatou a decisão e será
convocado o próximo suplente, o Sr. Roberto Luiz Grando.Sem mais assuntos para
o dia, eu Paulo Alfonso relatei e assino a presente Ata juntamente com os
demais

presentes.
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