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Aos dez dias do mês de julho, estiveram reunidos na sala de reuniões do CMDCA os 

conselheiros titulares e suplentes do CMDCA para a reunião ordinária. A reunião teve 

como pauta a aprovação dos cursos do CIEE, a comissão responsável pela fiscalização, 

fez uma visita in loco, onde visitaram as instalações da FATEB, em que o CIEE se encontra 

com uma sala e um escritório para atendimentos. Os cursos oferecidos são “Jovem em 

Ação” e “Família em Ação”, sendo disponibilizadas turmas específicas para a SMAS para 

40 jovens. Ofício 284/2019 – refere-se à documentação do Projeto Pescar, pois a mesma 

terá mudanças devido a nova formatação do projeto para o ano de 2020. Outro assunto 

apresentado foi sobre a Campanha do Trabalho Infantil realizada em parceria com o 

CREAS e o Conselho Tutelar, em que realizaram ações no rádio para responsabilização, 

panfletagem e Blitz educativa, a fim de conscientizar a população sobe este assunto. Em 

relação ao processo de escolha do Conselho Tutelar, foi apresentado aos presentes que 

foram realizadas 28 inscrições, sendo 3 indeferidas; e no dia 30/06/2019 foi realizada a 

prova objetiva e dissertativa no Colégio Estadual Wolff Klabin, em que 25 pessoas 

fizeram a prova e uma não compareceu. Ainda em relação as eleições foram divulgadas 

em edital os aprovados na prova, 16 pessoas e 6 reprovados. Outro assunto apresentado 

em reunião pelo Secretário Municipal de Assistência Social foi a necessidade de abertura 

do processo para a venda do Imóvel no bairro São Roque, o qual está fechado no 

momento, a casa já foi unidade do CREAS Liberdade Cidadã, mas por motivos de 

segurança foi mudado de endereço. Cabe ressaltar que as duas unidades de CREAS, são 

alugadas e futuramente se tem previsão de construção de uma nova sede própria. Após 

justificativa apresentada pelo Secretário, os membros do CMDCA aprovaram por 

unanimidade a abertura do mesmo. Seguindo as pautas da reunião, apresentou-se o 

Ofício 037/2019 – refere-se ao edital de abertura do processo seletivo da Guarda Mirim, 

o qual finaliza no dia 12/07/2019, sendo que das 40 vagas existentes, 12 serão 

destinadas à SMAS, contemplando os 30% referentes a Resolução 07 para os cursos de 

Aprendizagem e pré-aprendizagem. Nada mais havendo a tratar, esta ata segue assinada 

por mim, Marjorie Pelik Kempe Camargo e pelos demais presentes. 


