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

reuniram na sala de reuniÕes da Secretaria tVlunicipal de Assistência Social, para reuniâo

extraordinária do CIUDCA - Conselho lVunicipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

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

Fernando Domingos de Aguiar, Rosiléi Lobo Penido, Juliana Cátia Tamparowski, Ana

Cristina de Oliveira, Regina Bezerra da Silva, Neusa Leonardo da Silva, tr/aria Helena Buhala

Ferreira e Andressa Stela fi/lartins, estava presente também o secretário executivo dos

conselhos Douglas Vinicius lVlequelin. Dione iniciou a reunião agradecendo a presença de

todos considerando a convocação apressada. O primeiro assunto da pauta foi recordar a

comissão de preparação da nona conferência municipal dos direitos da criança e do

adolescente, que é composta pelos conselheiros: Dione, Juliana, Neusa e Emily. E preciso

publicar uma resolução nomeando a comissão, pois já estão trabalhando e esse assunto foi

deliberado na reunião ordinária de setembro do corrente ano. Ainda dentro do tema da

conferência Dione recordou que o processo de inexigibilidade de licitação para contratar a
profissional que o conselho aprovou nas ultimas reuniões foi devolvido pela procuradoria

jurídica do município alegando que náo há comprovação de preço de mercado. tVlas já

tentamos sanar a dificuldade encaminhando copias de outros quatro municípios que fizeram

contratação de palestra para a conferência a maioria com valores bem superiores ao nosso.

Esperamos que o andamento dessa contratação não inviabilize os trabalhos da conferência.

Sobre a composição do conselho decidiu-se tirar a paroquia Santo Antônio que já está

representada pela pastoral da criança e pelo grupo de jovens e coloca no lugar o hospital.

Sobre as associaçÕes de bairro convidar também as da zona rural para tentar promover a

participação descenlralizada. Em seguida procedeu-se à leitura das entidades que serão

convidadas para a conferência e abriu-se a palavra paru os conselheiros, todos concordaram

com a lista apresentada e não acrescentaram mais nenhuma, foram lidos os ofícios que

serão encaminhamos imediatamente após a reunião e tambem foram aprovados por

unanimidade. Já encaminhando para o final da reunião relembramos que as atividades de

preparação para a realização da coníerência já estão em andamento por parte da secretaria

e também do CRAS que está colaborando. Sem mais nada lavro a presente ata que será

lida e assinada pelos presentes.
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