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Ata nº 04/2019
Aos quinze dia do mês de abril de dois mil e dezenove, às 13:00 hs, na Sala de Reuniões do
Centro de Referencia de Assistência Social – CRAS, sito à Av. Arnaldo Busatto, Barracão –
PR, os conselheiros do CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente reuniram-se ordinariamente para deliberar sobre os seguintes assuntos:
deliberação referente a Prestação de Contas do co-financiamento “Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos” - SCFV, no valor de R$ 44.370,00 (quarenta e quatro mil,
trezentos e setenta reais); discussão referente ao andamento do Processo Eleitoral do
Conselho Tutelar e assuntos gerais. A presidente do CMDCA – Marines cumprimentou a
todos com as boas vindas, agradecendo a presença de todos. Com a palavra o Secretario
Executivo do CMDCA, Bruno Alberto Wagner explanou sobre a prestação de contas do cofinanciamento estadual “Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos” - SCFV, no
valor de R$ 44.370,00 (quarenta e quatro mil, trezentos e setenta reais), que após a
apresentação no sistema de acompanhamento do SIFF, no SITE da Secretaria da Família e
Assistência Social (do Estado), os conselheiros do CMDCA aprovaram a prestação de contas
por unanimidade. Em seguida, foi realizada discussão e deliberação referente ao andamento
do processo eleitoral a membro do Conselho Tutelar e uma das situações levantadas foi
referente ao Edital nº 02/2019, no qual estabelece o horário de funcionamento do Conselho
Tutelar bem como a carga horária, sendo que Bruno explicou que o referido edital traz a carga
horária de 40 horas semanais, mais os plantões. Os integrantes do CMDCA foram colocados a
par do andamento do processo e foi solicitado aos mesmos apoio na divulgação das
inscrições. Não tendo mais assunto a ser tratado, encerra-se a Ata nº 04/2019. Em anexo, Lista
de Presença dos presentes na reunião.
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