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Aos seis dias do mês de outubro do ano dois mil e vinte e dois, às onze horas, se reun

na sala de reuniões da Secr"etaria Municipal de Assistência Social, para reu

extraordinária do CNIDCA * Conselho l\ilunicipal dos Direitos da Criança e do Adolesc

de Forrnosa do Oeste - Paraná. Dione iniciou a reunião explicando o motivo da reu

extraordinária, que na tarde de ontem, dia cinco de outubro, em reunião da REDE

solicitado que o CMDCA possa cobrar o executivo rnunicipal para que diante do r

relatado de um possível acolhimento de duas crianças e uma adolescente na casa lar,

mais uma vaga no quadro de pessoal para uma mãe social, deixando sempre três, al(

claro de imediatamente indicar servidores para cobrir esse posto de trabalho caso se efr

o acolhimento destas crianças" Que o gestor possa inclusive rever a legislação sobre o c

e revisando a remuneração, pois com atual legislação dificilmente teremos interessadot

participar, visto que já no últinro concurso poucos foram as inscrições e somente um

aprovada. Carlos Paim questionou se somente com três não excederia a carga ho

semanal de trabalho, ao que Dione respondeu que sim, mas como o trabalho é intermit

fica mais fácil para organizar a escala, porque se trataria apenas de horas extra. (

lernbrar ainda que atualmente temos sornente uma mãe socialde PSS, a que tinha assur

o concurso pediu exoneração e a outra PSS também pediu exoneração. Concluím

reunião com o seguinte objetivo: redigir um oficio solicitando que sejam sanadas e

dificuldades para manter a casa lar enr condições de pessoal para essa situaçã«

acolhimento. Por ser um assunto urgente, o oficio será redigido e encaminhado para tr

os conselheiros pelo WtraÍsapppara aprovação, assinatura e encaminhamento para o g(

municipal. Angela, questionou se todas as opçôes anteriores antes do acolhimento f<

preeenchidas, ao que Antonio e Dione relatararn os detalhes da reunião da rede e explicr

que sim todas as possibilidades estão sendo esgotadas e o acolhímento é quase emint

por isso a preocupação. Estiveram presentes os seguintes conselheiros: Dione Ferni

Domingos de Aguiar, Angela Roberta Neves de Brito Pinto, Ana Cristina Fernande

Oliveira, Juliana Cátia Tamparowski, Maria l-{elena Buhala Ferreira, Neusa Leonard

Silva, Ana Maria Ccrrea Esperandio COtt, Carlos Roberto Paim Martins, Emily da I

Santos, também participararn da reunião lVlislaine Cleia Torres, Antonio Carlos dos Sa

e Douglas Vinicius Mequelin. Já no fim da reunião também chegaram as técnica

proteção especial fVlaria Graciela e Ana Priscila que também particíparam onte



tâ

retifícaram o tema tratado na reunião. Sem mais nada lavro a presente ata que será lida e
assinad
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