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ATA DA VIII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente realizou no dia
vinte e seis de outubro de dois mil e onze, a Oitava Conferência Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente do Município de Guaratuba, Paraná, no
Centro de Convivência da Terceira Idade no horário das treze horas as dezessete
e trinta, tendo como tema: “Mobilizando, Implementando e Monitorando a Política
e o Plano Decenal de Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes. O evento
contou com a participação de quarenta pessoas, representando diversos segmentos
do Município e tendo como coordenador de trabalhos o Sr. Marcelo Rodrigues. Às
treze horas iniciaram-se os trabalhos com inscrições e entrega de material aos
participantes. Às treze horas e trinta minutos, formação da mesa de
autoridades: Representando a Conselho Municipal, a Sra.Maricel Auer,
Presidente, O Secretário Municipal do Bem Estar e Promoção Social e também
representando a Prefeita Municipal, Sr. Laoclarck Miotto, a Presidente do
Conselho Tutelar, Sra. Neferti Oliveira e o Sr. Luiz Carlos Braz, representando
o Corpo de Bombeiros. Também foi anunciado o Palestrante, Professor da
Universidade Federal do Paraná,campus litoral, Sr. Luis Eduardo Cunha Tomassin,
que até o momento não havia chego. Após a fala das Autoridades e desfeita a
mesa, a presidente do conselho, falou da importância desse evento e também
aproveitou para falar sobre o processo de escolha para Conselheiros Tutelares
que esta em andamento.Com a chegado do palestrante e após a sua apresentação
deu-se inicio a Palestra. O professor Luis Tomassin, proferiu sua Palestra,
enfocando vários exemplos sobre estudos realizados em Porto Alegre, também
falou da importância da aproximação dos setores para se obter um melhor
resultado. Terminada sua explanação,passamos foram feitas considerações sobre o
tema abordado e abeto a perguntas para a Plenária. Houveram vários
questionamentos entre os participantes e palestrante, demonstrando dessa
maneira a importância que teve a palestra. Às dezeseis horas, intervalo. Após o
intervalo, foram escolhidos os Delegados que irão representar o Município da
Conferência Estadual e também as Entidades Não Governamentais que irão compor o
CMDCA na próxima gestão. Representantes na Conferência Estadual; representando
os Adolescentes: Titular, Anna Carolina Carneio Smeck e suplente, Alexandre
Henrique Cordoso.Representantes do Conselho Tutelar: titular; Neferti Magalhães
Munhoz de Oliveira,suplente, Luiz Otávio Monestier Filho, representante
governamental: titular; Marcelo A. de F.Rodrigues e suplente; Maria Cristina
Novak Newmann, representantes de entidades não governamental: titular; João
Camargo Mello Filho e suplente Rubens Franco Ferraz. Entidades não
governamentais
que
farão
parte
da
composição
do
CMDCA,
gestão,
2011/2013:Associação de Pais e Amigos dos Deficientes visuais de Guaratuba
( APADVG), Instituto Esperança Mirim Paranaense, Escola Náutica e Marinharia
(ENAMAR), Guarda Mirim , Grêmio Estudantil do Colégio Gratulino de Freitas e
Associação Recanto Paulo VI.Essas Entidades deverão enviar a Secretaria
Municipal do Bem Estar Social os nomes dos representantes titular e suplente.Em
seguida foram divididos os participantes em quatro grupos de trabalho,sendo que
os eixos três e quatro foram unidos.Após os debates, as equipes leram as
propostas apresentadas e foram aprovadas pela plenária. As propostas municipais
serão trabalhadas pela nova gestão, e as propostas levantadas para a
conferência Estadual, serão enviadas. Todas as propostas bem como a lista de

presença serão anexadas a esta Ata. As dezessete horas e quarenta e cinco
minutos, não havendo mais assuntos, a Presidente do CMDCA, Maricel Auer, deu
por encerrada a VIII conferência Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente.Guaratuba, 26/10/2011.

