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Aos 28 dias do mês de Abril do ano de dois mil e vinte e dois, às 14:00 (quatorze

horas) deu-se início a uma reunião extraordinária do Conselho tVlunicipal de

ASSiStêNCiA SOCIAI _ CIMAS, NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA FAT\AILIA

CIDADÃOS DO AMANHÃ, desta cidade de Formosa do Oeste Paraná' Na

presença do senhor Dione Fernando Domingos de Aguiar secretário Municipal

de Assistência social do Município e dos CoNSELHEIROS

GOVERNAMENTAIS: como representante da secretária Municipal de

Administração o senhor Giovani Augusto Piovan. como representante da

Secretaria Municipal de Educação e Cultura. A senhora Angela Roberta

Neves de Brito Pinto e a senhora Juliana Cátia Tamparowski de Oliveira. Como

representante da Secretaria Municipal de EspoÉe e Lazer' A Senhora lvlaria

Helena Buhala Ferreira. Como representante da Secretaria de Assistência

Social o Senhor Antônio Carlos dos Santos' CONSELHEIROS NÃO

GOVERNAMENTAIS: Como Representantes de organizações dos usuários.

A Senhora Gilda De Barros de Oliveira, e a Senhora, [\Iislaine Cléia Torres.

Como Representante de Trabalhadores do Setor. A senhora Vania Cristina

Bilo dos Santos; e Roger Conde Tissiani. O Senhor Dione Fernando Domingos

de Aguiar, iniciou a reunião deu boas vindas aos presentes, informou a todos os

conselheiros a pauta da reunião ITEM 01- VlslTA A CURITIBA. O senhor Dione

fez uma explanação para todos os conselheiros presentes na reunião que esteve

visitando as Secretárias Estaduais junto com o Prefeito em busca de recursos

para reformar as dependências do CRAS e CCF. Depois das visitas ficou

combinado que a reforma vai ser através de emenda Parlamentar' ITEM'2 -
Assuntos diversos O senhor Dione levou também ao conhecimento dos

presentes que continua a ideia sobre a apresentação do sou Arte para o dia 18

de Maio em nosso Município. O secretário Municipal de Assistência Social

acrescentou que seria necessário que quatro conselheiros presentes se

dispusessem a íazer parte da comissão avaliadora de entidades, serviços,

programas e projetos a qual tambem ficará responsável pela verificação da

documentação apresentada pelas entidades que tem o interesse em se inscrever

neste conselho, pediu então que os conselheiros interessados levantassem a
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mão, onde a senhora Angela Roberta Neves de Brito pinto levantou a mão, o
senhor Roger conde Tissiani. o Senhor Giovani Augusto piovan e o senhor
Antônio Carlos dos Santos também se dispuseram a participar levantando a
mão, o senhor Dione apresentou então a comissão aos conselheiros presentes
e pediu que quem fosse a favor desta comissão que levanta-se a mão. aprovado
por unanimidade informou que posteriormente seria publicado uma resolução
com os nomes dos membros desta comissão. Depois passou a palavra para o
sr' Roger conde Tissiani, que pediu para o secretário um motorista para a
Assistência social. Agradeceu a parceria e disponibílidade de todos os
Conselheiros do conselho lvlunicipal de Assistência Social, desejando a todos
uma ótima tarde. E, nada mais havendo a tratar, eu
lavrei a presente Ata, que apos lida e aprovada se
demais membros deste Conselho.
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