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Aos dezessete dias do mês de outubro do ano dois mil e vinte e dois, às nove horas, se

reuniram na sala de reuniÕes da Secretaria ttlunicipal de Assistência Social, para reunião

extraordinária do CI/IDCA - Conselho ltlunicipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

de Formosa do Oeste - Paraná os conselheiros: ÍVlaria Graciela Alves de Lima, Dione

Fernando Domingos de Aguiar, Greyciellem Varaschim Censi de Jesus, Angela Roberta

Neves de Brito Pinto, Juliana Cátia Tamparowski, Rosileia Lobo Penido, N/aria Helena

Hulaha Ferreira, Regina Bezerra da Silva, estavam presentes também Ana Priscila da Costa,

Ít/islaine Cléia Torres e Antonio Carlos dos Santos, secretário ad hoc. Dione lniciou a reunião

comunicando que foram acolhidas crianças na Casa Lar, e considerando a urgência que se

desencadeia a partir do acolhimento foi lido e aprovado o oficio do conselho pedindo que o

executivo rnunicipal reveja a leida mãe sociatalém de propor uma revisão salarial, adicional

noturno, horas extra e outras vantagens que sejam de Direito. Há que se considerar

imediatamente que seja providenciado o remanejamento de servidores além da contratação

de pessoal para que se dedique a esta tarefa, respeitando a carga horária trabalhista.

Também foi lido e aprovado o ofício solicitando material para a conferência que acontecerá

em novembro. O proximo ponto da pauta foi a apresentação do parecer da comissão de

inscrição no conselho que é favorável pelas quatros inscriçÕes que foram analisadas no

último dia seis de outubro em reunião realizada pela comissão. A aprovação foi por

unanimidade pelos conselheiros presentes. Ficando agora para publicar uma resolução

inscrevendo as entidades e projetos no conselho, Tarnbem foi tema de deliberação para

encaminhar um ofício para o CEDECA-PR para utilizar o recurso do conselho tutelar.

Passamos para o proximo assunto da pauta que é a conferência que se aproxima, o

orçamento rnais em conta que chegou até nos foi o da l/larília, uma profissionaljá conhecida

e com currículo adeqr-rado para uma palestra na conferência de novembro, seu preço é de

oitocentos reais, foi aprovado pelo conselho. AnEela, presidente do conselho agradeceu a

presença de todos e encerrou a reunião. Sem rnais nada lavro a presente ata que será lida

e assinada pet/s nres§.
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