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Aos vinte e seis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois,
reuniram-se nas dependências da Secretaria Municipal de Assistência Social
do município de Santo Antonio do Sudoeste, estado do Paraná às 13 horas e
30 minutos, membros do CMDCA. Mariana, presidenê do Conselho deu início
a reuniâo, dando boas-vindas aos presentes, em seguida iniciando as pautas
do dia, foi apreseniado aoe Conselheiros um oficio encâirrinhado pelo senhor
Jorge Pereira Conselheiro Tutelar, coín pedido de licença remunerada, visto
que o Conselho está em processo de eletçâo por falta de integrantes, eÍn
resposta foi encaminhado ofrcio informando que não seria possível conceder
licença ao mesmo, no dia seguinte Jorge Conselheiro Tutelar, encaminhou
outro ofício solicitando sua exoçração do cargo de conselheiro tutelar. Dando
sequência, a Conselheira Tuíelar EÍaine Tomazoni, encaminhou um oficio
também informando e solicitando sua exoneração do Conselho Tutelar,
entretanto a data Íinal de trabalho seria dia 17 de junho. Os pedidos foram
informados via oÍicio ao Deparhmento de Recursos Humanos da Prefeitura
Municipal. Em sequência foi relatado a oficialização da convocação da
Conselheira Tutelar Suplente Juliana Graciele Pereira de Lara, sendo
êmpossada e passando a assumir a função de Conselheira Tutelar Titular a
paÉir de 0í de junho de dois mil e vinte e dois, sendo oficializado o
Departamento de Recursos Humanos sobre o ÍTlesmo. Neste momento foi
apresentado aos membros do CMDCA oficio recebido do CREAS, relatando
dificuldade de trabalho com o Conselheiro Túelar Jorge Pereira, pois o mesmo
se negou a registrar um Boletim de Ocorrência, e adotar os procedimentos que
cabiam ao momento, relatando que Já teria probtemas de mais", ressaltamos
que as providências foram tomadas pelos Conselheiros Paulo e Eliane, dando
segmentos aos procedimentos cabíveis ao momento. Dando sequência a
próxima pauta, que seria a soiicitação de inscrição do Programa de Execução
de Medida Socioeducativo em Meio Aberto: Liberdade Assistida (LA) e
Proteção de Serviço a Comunidade, em seguida será emitida lnscrição do
Programa. Nada mais havendo a constar encerra-se a presente ata que segue
assinada pelos presentes.
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