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Aos oito dias do mês de dezembro de dois mile vinte e dois se reuniram na sala de reuniÕes

da Secretaria Municipal de Assistência Social, para reunião extraordinária do CIVIDCA -
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Formosa do Oeste -
Paraná os conselheiros: Maria Graciela Alves de Lima, Dione Fernando Domingos de Aguiar,

Mislaine Cléia Torres, Antônio Carlos dos Santos, Josiani Silva Azeredo Vitorino, Roseli

Aparecida Coco, Josianí Patricia Pereira, Juliana Cátia Tamparowski de Oliveíra, Regina

Bezerra da Silva, Neusa Leonardo da Silva, Viviane de Souza Freitas de Lara, Emily da Silva

Santos, também participou a psicóloga da proteção especialAna Priscila e estava presente

também o secretário executivo dos conselhos Douglas Vinicius Mequelin. Dione iniciou a

reunião agradecendo a presença de todos considerando a convocação apressada. O

primeiro assunto da pauta foi registrar em ata a utilização dos recursos do conselho tutelar,

é o recurso que compramos o carro, é uma resolução de 2017 o restante do recurso deverá

serdevolvido pois já passou o prazo, todos os conselheiros presentes aprovaram e, portanto,

sairá uma resolução. tvlais um assuntoda pautafoi a Deliberação 4712022, quevem para

ser utilizada com a primeira infância intersetorial, parques e também trabalhar com

capacitação, e demais temas que estão previstos na deliberaÇão, os recursos são na ordem

de R$ 75.000,00, que podem ser utilizados em um ano, e podem ser reprogramados para

mais três anos. Todos os conselheiros presentes foram a favor da adesão a essa resolução.

Dione lembrou que tem uma prestação de contas pendente que já foi iniciada, mas faltava

extratos bancários que foram feitas depois da conferencia, tivemos mudança na composição

do conselho, e não pode ser finalizado com a antiga presidente, hoje com a eleição da nova

presidência poderemos finalizar essa prestação de contas. Dione ainda explicou as funçÕes

do CI\íDCA, que é um conselho amplo, com representação da comunidade, o conselho

delibera e junta as necessidades de toda a comunidade. Já encaminhando a reunião para o

final procedemos a eleição da presidência do conselho e da vice-presidência, ficou eleita a

conselheira Maria Graciela como presidente do conselho e Neusa Leonardo como vice-

presidente. Dione agradeceu a disponibilidade das c-onselheiras, e passou a palavra para

elas que agradeceram a confianÇa e desejaram um ótimo trabalho, que possamos atingir

nossos objetivos no trabalho do conselho buscando a garantia de direitos de nossas crianças

e adolescentes. Sem mais nada lavro a presente ata que será lida e assinada pelos

presentes.
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