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Aos dez dias do mês de Março do ano de dois mil e vinte e dois, às 14.00

horas, deu-se início a uma reuniâo do Conselho Municipal dos Direitos da

criança e do Adolescente - CMDCA, em uma das salas do cENTRo DE

CONVIVENCIA DA FAMILIA CIDADÃOS DO AMANHÃ, dEStA CidAdE dC

Formosa do oeste Paraná, na presença dos seguintes GoNsELHElRos

GOVERNAMENTAI§: Como representante da Secretária Municipal de

Assistência §ocial, Díone Fernando Domingos de Aguiar, como representante

da §ecretária Municipal da §aúde, Daiana Rissato Ribeiro, como

representante da Secretária Municipal de Educação e Gultura. Ana Cristina

Fernandes de Oliveira, comCI representante da §ecretária Municipal de

Agricultura, Meio Ambiente e Turismo, Rosiléia Lobo penido; como

representante da Secretária Municipal de Esportes e Lazer. Maria Helena

Buhala Ferreira. NÃO GOVERNAMENTAIS: Como representantes da Pastoral

da Criança. Neusa Leonardo da Silva. Como representante de Associações

de Bairros. Lucas Fernando Sabino da Silva. Çomo representante do Grupo

JUC. Emily da silva santos. o $enhor Dione Femando Domingos de Aguiar,

Secretário Municipal de Assistência Social, iniciou a reunião cumprimentando a

todos os Conselheiros do CMDCA. Passou a deliberar sobre a ORDEM DO

DIA: ltem 01- o senhor Dione Fernando domingos de Aguiar comentou que a

data da Conferencia Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

deste ano, foi decidida para o dia 13 de Julho de zazz; comentou também que

não tem o TEMA, pois nâo foi divulgado ainda. ltem 02- ficou combinado quê

até o dia 30 de abril de 2O22, visitar as lnstituições, Entidades Governamentais

e Não Govemamentais, que ofertam servíços as crianças e adolescentes do

Município para fazer inscriçÕes no Conselho Municipal dos Direitos da Criança

a do Adolescente para participar da conferencia. Item 03- também foi

comentadCI com os Conselheiros para apresentar sugestões de ideias para o

dÍa 18 de Maio de 2a22. Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração

Sexual de Crianças e Adolescentes. Depois passou a palavra para a

Presidente do CMDCA que agradeceu a cotaboração, parceria Ê



:tsconib:i oade de tccoS, desejando uma otima tarde. E, nada mais doa
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