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ATA Nº 03/2018-ORDINÁRIA 

Ata da terceira reunião ordinária do Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA do Município de 

Agudos do Sul, em 03 de abril de 2018. 

Aos três dias do mês de abril  do ano de dois mil e dezoito, nas 1 

dependências da Sala dos Conselhos Municipais , situada a Rua José 2 

Bencz, 24, sala 2, Centro, nesta cidade de Agudos do Sul, Estado do 3 

Paraná, às 9h (nove horas), reuniram-se os membros do Conselho 4 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de  Agudos do Sul,  5 

para a terceira reunião ordinária do ano de 2018. Com assinaturas 6 

constantes na l ista de presença,  verif icou-se a presença de 11 (onze) 7 

participantes. A Presidente da Mesa, Senhora Fernanda de Lima 8 

Guerreiro cumprimenta a todos e verif ica-se que há quórum legal para a 9 

realização da reunião. Prossegue solicitando a secretária executiva dos 10 

conselhos que proceda com a leitura das atas das reuniões anteriores, 11 

que uma vez lida foram por todos aprovadas. De acordo com a leitura da 12 

ata anterior, o Conselho Tutelar f icou de averiguar o caso do aluno que 13 

dormia no ônibus e na sala. A Conselheira Vilma diz que foi verif icado 14 

com a mãe que disse que o menino não tinha celular, mas, depois de ser 15 

averiguado, o Conselho Tutelar constatou que o menino amanhece no 16 

celular; também há relato que os pais estão separados, vindos do Centro 17 

de Curit iba, onde tinham uma situação f inanceira estável, estuda ndo em 18 

escola part icular e agora já foi trocado de escola por 04 vezes, moram 19 

bem retirado do centro, onde não há vizinhanças por perto, apenas o 20 

contato telefônico e o pai do menino raramente aparece para visitá -lo. 21 

Também foi comentado a respeito do ofíc io enviado à Secretaria de Obras 22 

e que, de acordo com o Secretário Diego, já entrou em contato com o DER 23 

(Departamento de Estradas e Rodagens) e será feito a lombada com 24 

elevação na frente do prédio da pré -escola ainda nesta semana e também 25 

será feito o serviço de sinalização na rua da escola, conforme solicitado. 26 
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A Secretária de Educação fala que foi renovado o contratado do prédio da 27 

pré-escola por mais 12 meses. A Conselheira Tutelar Eva Tumiski diz que 28 

receberam denúncia de que uma criança quebrou o braço no pátio da pré-29 

escola e no momento do acidente, as crianças estavam sozinhas no pátio, 30 

segundo relato da famíl ia. Eva prossegue falando que o Conselho Tutelar 31 

fará f iscalização nas escolas do Município para ver se estão dentro das 32 

normas aplicáveis, pois já receberam denúncias de que na Escola Cecília 33 

Meireles as salas estão com excesso de alunos e sem ventilador dentro 34 

das salas. Também houve relato de mães de alunos, que chove dentro da 35 

sala de aula. A Vice-Diretora da Escola e Conselheira Silmara de Lima da 36 

Luz fala que já foi solucionado esse problema na Escola Cecília Meireles, 37 

pois o número de alunos está dentro das normas, segundo o Núcleo de 38 

Educação e que os venti ladores estão todos funcionando. Houve um 39 

número expressivo de alunos nas salas dos  3ºs anos, no início do ano, 40 

mas já houve transferências e movimentação nas turmas; quanto a chover 41 

na sala de aula, diz que há goteiras. Foi enviado ofício ao setor de obras 42 

e foram verif icar, porém nada encontram. Precisa ser verif icado quando 43 

está chovendo. Silmara prossegue falando que há uma fossa séptica no 44 

pátio da escola; foi enviado ofício ao Engenheiro da Prefeitura que 45 

verif icou e disse não haver perigo. A Conselheira Tutelar Eva fala sobre 46 

a Casa Lar, onde uma das crianças foi adotada e a outra criança está 47 

cadastrada para adoção. Também fala que o DNA da aluna da Apae, que 48 

estava sendo aguardado, não foi possível de se realizar por erro de 49 

depósito bancário, mas o material já foi coletado e o exame será realizado 50 

em breve.  A Presidente Fernanda fala sobre o mesmo caso, onde a aluna 51 

deveria estar tomando injeções contraceptivas e o mesmo não vem 52 

ocorrendo. A Conselheira Vilma relata a melhora signif icat iva ocorrida 53 

com o Conselheiro Wagner no trabalho. Diz que depois que foi enviado o 54 

documento do Conselho CMDCA para o Conselho Tutelar e realizado 55 

reuniões abertas do colegiado, o mesmo tem demonstrado mais 56 

responsabil idade e postura diante do público. Nada mais havendo a ser 57 

tratado, marca-se a próxima reunião ordinária do Conselho para o dia 08 58 

de maio de 2018, às 9h, nas dependências da Sala dos Conselhos 59 
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Municipais, situada na Rua José Bencz, 24, sala 2, Centro , onde, para 60 

constar,  eu, Maria Sebastiana Mielke  da Rocha, Secretária Executiva dos 61 

Conselhos Municipais, lavrei esta ata que, após l ida e aprovada será 62 

assinada por mim e pela Presidente da Mesa Senhora Fernanda de Lima 63 

Guerreiro. 64 


