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ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 01/2020

01ª ATA DE POSSE DOS CONSELHEIROS TUTELARES
 
Aos dez dias do mês de janeiro de dois mil e vinte, às catorze horas,
foi iniciada a cerimônia de Posse dos Conselheiros Tutelares, no
Centro de Eventos, situado na Rua Nossa Senhora, 61 – Vila Nova II –
Campo Magro/PR. Na ocasião se fizeram presentes autoridades do
Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. Além destes, compareceram
à cerimônia Secretários Municipais, Conselheiros Tutelares (titulares e
suplentes), seus respectivos familiares, membros do Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) e
demais munícipes de Campo Magro.
A mesa diretora foi composta pelo representante do Chefe do
Executivo Municipal, o Vice-Prefeito Sr. Osmar José Leonardi, a
Secretária de Ação Sra. Márcia Regina Ferreira da Silva e a Presidente
do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, a
Sra. Joziany Silva Fernandes. A Secretária de Ação Social Márcia
Regina Ferreira da Silva, em posse da palavra inicialmente
cumprimentou todos os presentes e parabenizou os conselheiros
tutelares atualmente eleitos e agradeceu os conselheiros tutelares que
atuaram anteriormente, na sequência ressaltou a importância do
trabalho do Conselho Tutelar e explicou o trabalho que o município de
Campo Magro está realizando na área da criança e do adolescente,
assim como os novos investimentos que estão sendo realizados,
citando a nova sede do Conselho Tutelar que está em construção. Na
sequência, a Sra. Joziany Silva Fernandes, também agradeceu a
presença de todos e o apoio que o município ofereceu no processo
eleitoral e na eleição do Conselho Tutelar, parabenizou os novos
conselheiros tutelares e salientou a importância da atuação do
Conselho Tutelar para as crianças e adolescentes. Em seguida a
Senhora Joziany Silva Fernandes, Presidente do CMDCA, que em
cumprimento à Lei Municipal nº 931/2016, artigo 19, § 3º, iniciou
leitura do termo de posse e à diplomação dos candidatos eleitos no
pleito eleitoral, titulares e suplentes, ocorrido em seis de outubro de
2019, para omandato de 2020-2023, sendo que as Conselheiras
Tutelares Suplentes Simone Cândido e Patrícia Maria Quintino dos
Santos não estiveram presentes na cerimônia e até o momento do
término da cerimônia não haviam justificado suas ausências por
quaisquer meios. Em conformidade com a legislação mencionada os
Conselheiros Tutelares Titulares e Suplentes presentes foram
empossados pelo Chefe do Poder Executivo, Senhor Claudio Cesar
Casagrande.
Findadas as tratativas a cerimônia foi encerrada e eu, Amanda Ataele
Lovato, declaro que a presente ata foi exarada por mim e que a lista de
presença encontra-se em anexo.
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