
Ata 001/2020

Ao sexto dia do mss de janeiro do ano de doiz mil e vinte, as quinze horas e trinta  minutos,  nas

dependencias  da  Secretaria  Municipal  de  Assistencia  Social,  da  cidade  de  Manfrin6polis  PR,

situada  na  rua  Valter  Francisco  Manfrim,  s/n9  ,  centro,  reuniram-se  os  membros  deste  devido

conselho,  para  reuni5o  ordin5ria,  tendo  como  pauta:  Oficio 006/2019  recebido  pelo  conselho

tutelar   (anexo),  o que trata  de ausencia  do conselheiro tutelar Alcione  Rafael  lopes a  sede  do

Conselho  Tutelar  em  dia  de  servico.    Para  iniciar  reuniao  o  Presidente  Giovane  Barbosa  de

Lima,  iniciou  dando  as  boas vindas  a  todos  e  explanou  com  a  leitura  do  oficio  aos  presentes;

ap6s  este,  os  conselheiros  discutiram  sobre  a  tema  para  qual  decisao  tomar;  sobre  tal,  estes

conselheiros decidiram  enviar oficio ao  conselheiro Alcione,  para  que justifique-se   por escrito

noprazodequarentaeoitohoras.Ap6s,opresidentecolocouparaosconselheiros,ooficiodo

ministerio   publico     de   numero  423/2019  qual   pede  as  providencias  tomadas  referente  as

.capacita¢6es  dos  conselheiros  tutelares  da  gestao  2020  a  2024.   Definiu-se  a  solicitacao  de

or¢amentos  em  empresas  capacitadas  para  inicio  licitat6rio  e  iniciar  o  mais  breve  possi'vel.

Dia 06 de Janeiro de 2020.

ATA 002/2020

Ao  d6cimo  mono  dia  do  mss  de  Fevereiro  de  dois  nil  e  vinte,  ds  dez  horas  e  trinta

minutos, nas dependencias da Secretaria Municipal de Assistencia Social da Cidade de

Manfrin6polis-Pr, situado na rna Valter Francisco Manfrin,  s/n, centro, reuniram-se os

Conselheiros  Municipais  dos  Direitos  da Crianga e Adolescente  -  CMDCA para uma

reuniao ordindria, tendo como pauta inicio dos trabalhos ordindrios deste conselho para

com o  ano de dois nil e vinte e programapao das atividades das Oficinas do Servico de

Convivencia  e  Fortalecimento  de  Vinculos.  0  Secretario  Executivo,  Senhor  Rubens   -

Junior Jung, deu as boas vindas a todos e  iniciou falando que as atividade ordinarias   -

deste conselho para o ano de dois nil e vinte estavam iniciadas, deste modo relatou que

as atividades do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos para as Criancas   -

e Adolescentes teve seu inicio a partir do mss de Janeiro. Onde convidou os membros    -

deste  conselho  para  participarem  e  acompanharem  as  atividades  que  estao  sendo    -


