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REUNIÃO ORDINÁRIA 

ATA 05 – 08/05/2019 

 
Aos oito dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove, estiveram reunidos na sala 

de reuniões do CRAS Monte Alegre os conselheiros titulares do CMDCA, bem como, o 

Dr. Mateus Ávila de Azevedo, Promotor Substituto da 3ª Promotoria de Justiça da 

Comarca de Telêmaco Borba e a vice prefeita municipal, Rita Mara de Araújo. Flavia 

Bueno da Luz iniciou a reunião dando as boas vindas e convidou Cleverson da Silva 

Santos e Rita Mara de Araújo para apresentar a nova aquisição da Secretaria Municipal 

de Assistência Social (SMAS). Vale destacar que tal assunto não encontrava-se em pauta. 

Desta forma Cleverson relatou sobre a aquisição do veículo Aircross, qual será 

direcionado ao Centro de Convivência do Adolescente e da Juventude (CCAJ). Cleverson 

informou que o veículo foi adquirido através de recursos disponíveis à SMAS e que o 

veículo irá substituir veículo Gol ano 2005, qual fora repassado à Secretaria Municipal 

de Obras (SMOSP), após o repasse Cleverson relatou que informou o CEDCA que o 

referido veículo ainda encontra-se sob uso da Prefeitura Municipal. Outro assunto 

tratado foi sobre foi sobre Ofício enviado ao CMDCA pela equipe da Escola Municipal 

Péricles Pacheco, o qual trazia informações sobre três alunos da escola, solicitando suas 

transferências para outra instituição. Nesse momento a Assistente Social Crislaine da 

Secretaria Municipal de Educação (SME) relatou que as crianças são atendidas e 

acompanhadas pela rede de atendimento municipal (CREAS, SME e Conselho Tutelar). 

Desta forma, ficou entendido que, neste caso, cabe ao Conselho Municipal de Educação 

intervir. Não obstante, Flavia relatou que entrou em contato com a referida escola e 

observou sobre o papel do CMDCA é o de fiscalizar a atuação da rede de atendimento à 

criança e ao adolescente. Neste momento o Conselheiro Tutelar Paulo relatou que 

orientou a equipe da escola à enviar relatório ao CMDCA, havendo a possibilidade da 

criação de um coletivo para avaliar e sugerir uma transferência compulsória dos infantes 

para outra escola, considerando que trata-se de um núcleo familiar complexo, cercado 

por negligência por parte da genitora etc.. Neste sentido Cleverson relatou que o 

CMDCA atua à medida que um dos segmentos acabe falhando no atendimento aos 

infantes e Dr. Matheus observou sobre a necessidade de um relatório da equipe técnica 

que acompanha a família havendo eventual necessidade de acolhimento. Relatou ainda 

que o arquivamento de um processo não caracteriza em finalização de qualquer 

atendimento/acompanhamento por parte da equipe técnica que acompanha, qual deve 

dar continuidade ao trabalho realizado, de forma intersetorial.  Finalizando o assunto 

Rita observou sobre as consequências de um acolhimento institucional gera à criança e 

Flávia ressaltou sobre a responsabilidade e atuação da escola neste caso. O próximo 

assunto tratado foi a respeito do Projeto de Unificação do CCA e CCJ, que será 

apresentado pela Chefe de Divisão da Proteção Básica, Rozilda Vilas Boas Chaves Calado 

na próxima reunião. Próximo assunto tratado na reunião foi sobre a solicitação ao 

CMDCA de Atestado de Registro para o funcionamento da APAE, qual encontra-se 
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expirado desde o mês de novembro de 2018. Desta forma Flavia relatou que durante a 

análise dos documentos apresentados ao CMDCA, foi observado que havia faltando o 

alvará da equipe do Corpo de Bombeiros. Roselena, Conselheira representante da APAE 

relatou que o alvará está em vias de finalização, tendo em vista que a PMTB emprestou 

uma equipe de eletricistas para finalizar os ajustes observados pelo Corpo de Bombeiros 

e que, em seguida a referida equipe realizará treinamento com os servidores da 

instituição para então liberar o alvará. Roselena relatou ainda que a necessidade de 

aprovação de Registro se dá pelo fato de que sem ele a instituição não recebe os 

recursos adquiridos através do programa nota paraná, entretanto a APAE conseguiu a 

aquisição do referido recurso. Seguindo a pauta, Flavia passou para o próximo assunto, 

que é sobre o envido de Plano de atividade referente ao ano de 2019, das entidades 

inscritas no CMDCA, além da prestação de contas referente as atividades realizadas no 

ano de 2018. Por fim Flávia falou sobre as Eleições para Conselheiros Tutelares, 

relembrando que, na última reunião extraordinária a comissão de eleição apresentou o 

edital, qual foi publicado no site da prefeitura. Observou ainda que irá divulgar o 

processo de eleição nos diversos equipamentos de rádio municipais. Enfim, observou 

que houve uma impugnação relacionada a alguns itens do edital e solicitou uma reunião 

da comissão responsável para analisar e responder a impugnação.  Relatou ainda que 

até o momento da reunião houve uma inscrição para o processo e que, caso haja 

necessidade será prorrogado o prazo para inscrições. Nada mais havendo a tratar, esta 

ata segue assinada por mim, Flávia Bueno da Luz e pelos demais presentes. 


