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ATA 003/2020

Ao  decimo  oitavo  dia  do  mes  de  mar9o  de  dois  mil  e  vinte,  as  onze  horas,  nas

dependencias    da    Secretaria    Municipal    de    Assistencia    Social    da    Cidade    de

Manfrin6polis-Pr, situado na rua Valter Francisco Manfrin,  s/n,  centro, reuniran-se  os

Conselheiros  Municipais  dos  Direitos  da Crian9a  e  Adolescente  -  CMDCA  para uma

reuniao ordinaria, tendo como pauta Decreto Municipal sobre medidas de enfretamento

ao COVID - 19. 0 Secretdrio executivo deste conselho, Rubens Junior Jung deu as boas

vindas  a todos  e  iniciou  falando  sobre  o  Decreto  Municipal  que  decreta  situagao  de

emergencia  no  municipio  de  Manfrin6polis  e  define  medidas  de  enfrentamento  da

pandemia decorrente do corona vrfus (COVID-19). Que por nao permitir aglomera96es

e  atividades  esportivas.  Sendo  assim  o  Centro  de  Referencia de  Assistencia  Social  -

CRAS,  suspende  todas  as  atividades  do  Servi9o  de  Convivencia  e  Fortalecimento  de

Vinculos,  e  tamb6m  orienta  aos  pais  a  optarem  pelo  atendimento  via  telefone,  redes

sociais  e  emails.  Alem  do  mais,  foi  acordado  entre  os  conselheiros  que  as  reuni6es

ordindrias  passarao  a  ser  realizadas  a  cada  tres  meses.  Nada  mais  a  tratar  segue  a

ATA 004/2020

Ao terceiro dia do mes de maio de dois nil e vinte, as dez horas, nas dependencias da

Secretaria Municipal  de Assistencia Social da Cidade  de Manfrin6polis-Pr,  situado na

rua Valter Francisco Manfrin,  s/n, centro, reuniram-se os Conselheiros Municipais dos

Direitos da Crianca e  Adolescente  - CMDCA, para uma reuniao  extraordindria, tendo

como  pauta  retomo  das  atividades  do  Servico  de  Convivencia  e  Fortalecimento  de

Vinculos.  0 Presidente deste conselho e Psic6logo,  Senhor Giovane Barbosa de Lima,

deu as boas vindas a todos e iniciou falando sobre o retomo das atividades do servico de

conviv6ncia e fortalecimento de vinculos, o ihicio se darn a partir do dia vinte e quatro

de Junho com as crian9as e adolescentes. Onde sera reali2ado trabalhos individuais com

as crianeas e adolescentes por familia, onde a equipe tecnica do CRAS e os professores

das  oficinas,  irao  ate  seus  domicilios,  mantendo  o  distanciamento  social  e  os  demais

cuidados  para  a  realizagao  das  atividades  presenciais.  Nada  mais  a  tratar  segue  a

presente __ATA assinada              por              todos


