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ATA 001/2019

Ao  vig6simo dia  do  mss de janeiro de dois mil  e dezenove,  reuniram-se  o Conselho  Municipal

dos  Direitos  da  Crian¢a  e  do  Adolescente  e  os  conselheiros  tutelares  nas  dependencias  da

secretaria  de  assistencia  social  para  tratar  de  duvidas  na  maneira  do  preenchimento  dos

formul5rios de notifica¢ao do SINAN.

Foi   discutido   para   que   seja   feito   uma   simula¢ao   para   ter   uma   melhor   manipula¢ao   do

preenchimento das fichas por conta da dificuldade de interpreta¢ao das informac6es. Ap6s as
discuss6es,  e as duvidas tiradas,  referente as notifica¢6es,  acordou-se  que  no  preenchimento

das   mesmas,   seja   solicitado   auxilio   dos   profissionais   da   sadde   ou   assistencia   social   para

realizac5o das mesmas.

Nada mais a tratar encerro a presente ata assinada por todos os presentes.

Ata 002/20 19

No decimo oitavo dia do mes de fevereiro de dois mil e dezenove, reuniram -se
na secretaria de assistencia social,  os membros  deste conselho para da seguinte

i                     pauta: cadeiras para autom6vel.
L-   Para  dar  inicio  a reuniao,  o  diretor da secretaria de  assistencia  social Rubens
;
;                    Jungs,  iniciou  com  cumprimentos  e boas  vindas  a todos.  E para  dar  sequencia

explanou aos presentes a necessidade da aquisigao de cadeiras (acentos) infantis
mos autom6veis da assistencia social, bern como do conselho tutelar, caso houver
o   transporte   dos   infantes.   Explicou   ainda   que   os   autom6veis   destes   dois
departamentos  nao  tern  a  fungao  de  fazer  transporte  de  pessoas,  porem  em
algumas  eventualidades,  no  caso  de  familias  que   se  encontram  em  risco  e
vulnerabilidade social,  sao transportadas para usufruir de politicas pubLicas e de
servigos  que nao  sao  ofertados no municipio como  servigo juridico e INSS  por
exemplo. Ressaltou ainda que os mesmos sao solicitados pela t6cnica do centro
de  referencia  de  assistencia  social  que  faz  a  avaliapao  da  necessidade.  Neste
sentido, as cadeiras foram adquiridas para garantir a seguranga de infantes e que
serao revezadas  conforme  a utilidade.  Nada mais  a tratar,  encerra -se  esta ata,
assinada pelos prsentes.


