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ATA 003/2017

Ao  decimo  s€timo  dia   do   mss  de   Fevereiro   de   dais   mH   e   dezessete,   as   nove  horas,   nas

dependencias   da   Secretaria   Municipal   de   Assistericia   Social   da   cidade   de   Manfrin6polis,

situado  na  rua  Valter  Francisco  Manfrin,  s/h,  centro,  reuniram-se  os  conselhei.ros  municipal.s

de  Direitos  da  Crianga  e  Adolescente -CMDCA,  juntamente  com  os  conselheiros  tutelares,  o

advogado   municipal   e  a  prefeito   municipal   para   urna   reunjao  extraordinaria,  tendo  como

pauta  algumas  reivindicag6es  por  parte  dos  conselheiros  tutelares,  reference  aos  seguintes
assuntos:  1)  Falta  de  suplentes  de  conselhejro  tutelar;  2)  fato  do  conselheiro  Alcione  Rafael

Muller  Lopes  estar  com  problemas  em  sua  habilitacao;  3)  espaco  fl'sico  da  sede  do  conselho

tutelar;  4)  falta  de  equipamentos  para  o  ambiente  de  trabalho.  Diante  de  tais  demandas  foi

deliberado em  acordo  da  seguinte forma:  Com  relacao a  falta  de  suplentes ficou decidido  que

serao  convocadas  eleic6es  para  resolver o  problema;  com  relacao  ao  problema  levantado  em

relacaoahabilitagaodoconselheiro,ficouacordadoquemesmoter5umprazode60djaspara

solucionar.e  apresentar  a   habilitacao;  com   rela€5o  ao  espaco  fisico  ficou  acordado  que  a

administracao disponibilizara  uma  sala  major com divis6rias etc  num  prazo  maximo de  30 djas

(provisoriamente):  com  relacao  aos  equipamentos  necessarios  para  o  ambiente  de  trabalho
ficou  acordado  que  administracao  fara   levantamentos  para  providenciar  a  aquisicao.   Nada

mais  havendo  a  ser tratado  encerou-se  a  presente  reuniao  lavrando-se  a  presente  ata,  a  qual

fol' aceita e                                     aprovada.

ATA 004/2017

Ao  d6cimo   dia  do  m6s  de  Mar¢o  de  dois  mil  e  dezessete,  as  dez  horas  e  trinta  minutos,  nas

dependencias   da   Secretaria    Municipal   de   Assist6ncia   Social   da   cidade   de    Manfrin6polis,

situado  na  rua  Valter  Francisco  Manfrin,  s/n,  centro,  reuniram-se  os  conselheiros  municipais

de  Direitos da  Crian¢a e Adolescente -CMDCA,  para  uma  reuniao ordinaria, tendo como  pauta

Criar  Comiss5o  Eleitoral  para  coordenar  e  executar  os  trabalhos  do  processo  de  escolha  para

suplentes  do  conselho  tutelar.   0  Secretario   Executivo   Rubens  Junior  deu   as  boas  vindas  a

todos  e  explicou  a  todos  que  necessitamos  realizar  a  criacao  de  uma  comissao  eleitoral  para

coordenar e  executar os trabalhos do  processo  de escolha  para  suplentes  do conselho tutelar.

Ap6s   discussao   a   comissao   eleitoral   fica   assim   constituida:   Gislane   dos   Santos   Gubertt  -

Presidente  do  CMDCA  e  Representante  Governamental,  Carma  Salete  Andreatta  Jung  -Vice

Presidente  CMDCA e  Representante  nao  governamental,  Arlete  Zanchi  Serafini  Representante

Governamental,    Juliane     Kaiper    Capra     Representante     Governamental,     Eliane     da     Silva

Representante  nao  Govemamental,  Rubens  Junior Jung  Secretario  Executivo  do  CMDCA  e  Dr

Mateus  Sheitt  Advogado  Municipal.  Nada  mais  havendo  a  ser  tratado  encerou-se  a  presente


