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Ata nº 02/2019
Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro de dois mil e dezenove, às 08:30 hs, na Câmara de
Vereadores, à Rua Vereador Augusto T. de Freitas, Bairro Nª. Sª. de Fatima, Barracão/PR os
conselheiros do CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
reuniram-se extraordinariamente para participar da Audiência Pública das Políticas Sociais e
da Prefeitura. Foi dada a abertura à Audiência Publica pelo Secretario de Saúde Valdinei,
apresentando a Resolução de convocação da Conferencia da Saúde. Após, Valdinei passou a
palavra para o Sr. Bruno Wagner, assistente social da Secretaria da Família e
Desenvolvimento Social que esteve a frente da Secretaria de Saúde no período de janeiro de
2017 a fevereiro de 2019, portanto os dados referem-se ao 3º quadrimestre de 2018 período de
sua gestão. Bruno apresentou a execução físico-financeira da Política de Saúde referente ao
período compreendendo os meses de setembro a dezembro de 2018. Em seguida apresentaram
os demais setores da saúde, sendo as vigilâncias (Cledir e Joseane) e a Odontologia (Dr.
Fabio) e a representante do Hospital Municipal de Dionísio Cerqueira, gerente Juliana Bona
trazendo relatório dos atendimentos no Hospital Municipal de Dionísio Cerqueira. Em
seguida, apresentou a assistente social Alice trazendo informações referente as atividades da
APAE. Em seguida apresentou a contadora Raquel que trouxe informações acerca das receitas
e despesas na área da saúde. Novamente, Bruno apresentou a execução dos serviços a cargo
da Secretaria da Família e Desenvolvimento Social através dos Serviços CRAS, CREAS,
SCFV e Órgão Gestor apresentando a execução física dos serviços com as atividades
desenvolvidas, bem como do publico atendido, principalmente ações voltadas para o
atendimento de crianças e adolescentes, sendo os grupos do Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos, atividades do PAIF, do PAEFI / CREAS, bem como dos
acolhidos na Casa Lar Pequeno Girassol e os atendimentos e encaminhamentos do Conselho
Tutelar. Novamente Raquel apresentou as receitas e despesas da Política Municipal de
Assistência Social. Após, Raquel apresentou os dados gerais da Prefeitura Municipal de
Barracão e, por fim, referente ao Fundo de Previdência Municipal. Não tendo mais assunto a
ser tratado, encerra-se a Ata nº 02/2019. Em anexo, Lista de Presença dos presentes na
Audiência Publica.
Marli Domingues de Lima
Presidente do CMDCA
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