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Aos oito dias do mês de fevereiro de dois mil e dezoito estiveram reunidos na 1 

sala de reuniões da Secretaria Municipal de Assistência Social os seguintes 2 

componentes: Cleverson, Marjorie, Isabel, Jorge Pacheco, Bruna, Flavia – 3 

Liberdade Cidadã, Adriana – órgão gestor, Maria e Franciele – Conselho Tutelar, 4 

Dra. Vivian – Promotora de Justiça. Cleverson deu as boas vindas e iniciou a 5 

reunião pontuando sobre a Deliberação nº 095/2017 – CEDCA/PR, que possui 6 

como objeto estabelecer cofinanciamento estadual Fundo a Fundo para a 7 

modalidade AFAI (Atenção às Famílias dos Adolescentes Internados por Medida 8 

Socioeducativa), no valor de R$84.000,00 (oitenta e quatro mil reais). 9 

Considerando que atualmente a maior necessidade da Divisão de Proteção 10 

Social Especial, serviços de média complexidade, diz respeito a construção de 11 

espaços próprios para acomodação das duas unidades de CREAS e para tanto, 12 

os recursos da Deliberação em tela não atendem a demanda. Flavia e Adriana, 13 

explanaram como funciona o trabalho já realizado com AFAI no CREAS 14 

Liberdade Cidadã. Assim, quando aberto à plenária para votação, os 15 

conselheiros presentes aprovaram a decisão do Município de Telêmaco Borba 16 

referente ao não aceite dos recursos oriundos da Deliberação nº 095/2017 – 17 

CEDCA/PR. Flavia ainda acrescentou que o CREAS Liberdade Cidadã já 18 

recebeu um recurso no valor de $127.000,00, o qual já encontra-se em conta do 19 

Fundo da criança, a verba será destinada para compra de móveis, material 20 

escolar, computadores, entre outros. Ofício 12/2018 refere-se a justificativa do 21 

não aceite do recurso previsto na deliberação 09/2017, o qual explica que a 22 

verba não atende a demanda do CREAS, sendo que o mesmo já recebe outro 23 

valor para gastos de materiais. Ofício 2218/17 – encaminhado do Ministério 24 

Público refere-se ao estudo social da família do Sr. Valdemir Borges dos Santos 25 

solicitando medida de proteção referente a infante Brenda Costa dos Santos. 26 

Ofício 16/2018 – refere-se ao documento encaminhado do CMDCA para o 27 

Conselho Tutelar solicitando o levantamento anual de 2017 com os índices de 28 

atendimento realizados. Franciele se pronunciou relatando que não estava 29 

pronto o documento, ficando para a próxima reunião. A conselheira ainda pontua 30 
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que estava na presidência do Conselho Tutelar. Foi acrescentado que o NRE 31 

fará uma capacitação no Conselho Tutelar para a implantação do programa para 32 

visualizar sobre a evasão escolar. Ofício 03/2018, refere-se aos novos cursos 33 

solicitados de aprendizagem, os quais serão oferecidos no decorrer do ano, 34 

sendo eles: nº 64573 – Auxiliar Administrativo – Arco Ocupacional; nº 64666 – 35 

Comércio e Vendas I – Arco Ocupacional; nº 64739 – Adolescente em Serviços 36 

Bancários – Arco Ocupacional; nº 64769 – Serviços de Educação – Arco 37 

Ocupacional; nº 64771 – Serviços Administrativos – Arco Ocupacional; nº 64772 38 

– Comércio e Vendas II – CBO; nº 64773 – Serviços de Supermercados – Arco 39 

Ocupacional. Todos conforme a Resolução do CONANDA nº 164/2014, para 40 

protocolo de Cursos de Aprendizagem, na forma presencial, devidamente 41 

cadastrados no CNAP/TEM. Ofício 01/2018, refere-se ao relatório das atividades 42 

do Centro da Juventude referente aos meses de outubro, novembro e dezembro 43 

de 2017. Cleverson apresentou ao presentes os ofícios encaminhados no mês 44 

de janeiro pelo CMDCA. O presidente pontuou sobre a alteração da Lei 45 

1673/2008 a qual tem possibilidade de ser revogada, já foi encaminhada para a 46 

Procuradoria e para a Câmara para avaliação. Cleverson se colocou sobre a 47 

importância da presença e comprometimento nas reuniões ordinárias, assim 48 

como, na formação de novas comissões. Ofício 13 e 14/2018 encaminhado pelo 49 

CMDCA ao CIEE sobre a inscrição, porém até o presente momento não há 50 

resposta. Assim, foi acordado que a reunião de março será realizada no final do 51 

mês em virtude das férias do presidente. Foram apresentado os livros com 52 

diversos temas referentes a proteção das crianças e adolescentes pela 53 

Fundação Abrinq, o qual possui versão eletrônica. Sem mais para o momento, 54 

esta ATA será assinada por mim, Marjorie Pelik Kempe Camargo e pelos demais 55 

presentes. 56 


