CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Rua Rio Grande do Sul, 210 – Centro
Fone: (049) 3644-4268
BARRACÃO – PR CEP: 85700-000
social@barracao.pr.gov.br

Ata nº 10/2019
Aos onze dias do mês de junho de dois mil e dezenove, às 09:00 hs, na Sala de Reuniões da
Secretaria da Família e Desenvolvimento Social, à Rua Rio Grande do Sul, nº 210, Centro,
Barracão - PR os conselheiros do CMDCA, integrantes da Comissão Eleitoral reuniram-se
ordinariamente para deliberar sobre a seguinte pauta: leitura e aprovação das atas anteriores;
apresentação do Oficio Circular

CEDCA nº 002/2019;

apresentação e discussão da

Notificação nº 5297.2019 do MPT; apresentação do E-mail da SDH referente prestação de
contas dos computadores e assuntos gerais. O secretario executivo Bruno cumprimentou a
todos com as boas vindas e em seguida realizou a leitura das Atas nº 6/2019, 07/2049 e
8/2019, sendo que todas foram aprovadas. Sem seguida apresentou o Oficio do CEDCA
solicitando informações referente a manutenção de alojamentos/residência de escolas de
futebol, sendo que o município não possui esse tipo de estrutura. Em seguida foi apresentada
a Notificação do MP nº 5297.2019, solicitando informações se o Executivo oferece aas
condições e as estruturas necessárias para o Conselho Tutelar e as demais políticas publicas
operarem a garantia de direitos das crianças e adolescentes. O CMDCA vai apresentar a
resposta em breve. Também, Bruno apresentou o e-mail que recebeu da SDH solicitando a
prestação de contas referente aos computadores recebidos pelo Programa de Equipagem do
Conselho Tutelar, sendo que na averiguação Bruno localizou todos os equipamentos
recebidos do Projeto nas dependências do Conselho Tutelar, sendo dois computadores
instalados, três ainda na caixa (sem uso), bem como seus respectivos monitores. Também
localizou e fotografou a impressora, o bebedouro e o refrigerador. Referente aos processos de
Eleição SUPLEMENTAR e UNIFICADO Bruno informou que estão correndo dentro da
normalidade e que no dia 10/06/2019 realizou uma reunião com os candidatos da Eleição
SUPLEMENTAR para repassar informações e orientações necessárias aos mesmos e tirar
duvidas que eventualmente tivessem. Não tendo mais assunto a ser tratado, encerra-se a Ata
nº 10/2019. Em anexo, Lista de Presença dos conselheiros presentes na reunião.
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