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REUNIÃO CMDCA 

ATA 04 – 09/07/2020 

Aos nove dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte, reuniram-se na sala 

de reuniões da Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS) membros do 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), Adriana 

de Araújo Proença - Assistente Social do Órgão Gestor da SMAS e Carlos 

Vinicius Javorski – Advogado que representa a Ordem dos Advogados do Brasil 

(OAB). A reunião tinha como objetivo discutir possíveis alterações na Lei 

Municipal nº 2215/2018, que dispõe sobre a Política Municipal de Atendimento 

dos Direitos da Criança e do Adolescente no município de Telêmaco Borba. A 

presidente do CMDCA, iniciou apresentando os convidados e destacando a 

inciativa da OAB em contribuir no processo de melhoria da referida lei. Na 

sequência, Carlos destacou as ações que vêm sendo desenvolvidas pela OAB 

no sentido de aproximação da sociedade, através de campanhas informativas e 

também de arrecadações de alimentos. Neste mesmo sentido, destacou o 

interesse da instituição, através da comissão que preside, sendo a Comissão de 

Direito do Estado e Gestão Pública e também através da Comissão da Comissão 

da Família e Infância e Juventude (presidida pela Advogada Isabela Medeiros) 

de, juntamente com o CMDCA, buscar melhorias no que tange à legislação. Além 

de explanar aos participantes as atribuições das comissões mencionadas, 

Carlos apresentou também todos os procedimentos necessários para efetivar as 

possíveis alterações. Na sequência, os participantes foram apresentando pontos 

a serem acrescentados, excluídos ou modificados na lei municipal, os quais 

foram levantados previamente. A exemplo, foram citadas questões como 

alteração nas etapas do processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar, 

como a revisão da etapa de avaliação psicológica, que difere do que 

estabelecem outras legislações em relação à possibilidade de recurso e também 

a maneira de realiza-la. Da mesma forma, citaram alteração no Art. 70, que 

estabelece que conselheiros tutelares só podem ser reconduzidos por mais um 

mandato, o que também atualmente difere de legislação federal, entre outros 

pontos. Considerando que a reunião visava apenas iniciar uma discussão e 

realizar uma aproximação entre as instituições, definiu-se que os membros 

continuariam elencando tópicos para alteração e buscando referências em 

legislações de outros municípios, encaminhando-os na sequência para Carlos. 

Por fim, Carlos relatou que irá apresentar as informações para Isabela e que na 

sequência retornam contato com o CMDCA para continuidade nos trabalhos. 

Nada mais havendo a tratar, eu Flávia Bueno da Luz lavrei a presente ata, que 

se aprovada, segue assinada por mim e pelos demais presentes.  

 

 


