
T

{}

ATA N" Ail2022

Aos doze dias do mês de maio do ano dois mil e vinte e dois, às dezesseis horas,

deu-se início a reunião ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do

Adolescente - CIMDCA, no Centro de Convivência da Família, desta cidade de

Formosa do Oeste Paraná, na presença dos seguintes conselheiros: Mislaine Cléia

Torres, Dione Fernando Domingos de Aguiar, Secreiário lúunicipal de Assistência

Social, Ângela Roberla Neves de Brito Pinto, Maria He ena Buhala Ferreira Antônio

Carlos dos Santos e Juliana Cátia Tamparowski C Senhor Dione Fernando

Domingos de Aguiar cumprimentou a todos os Conselhsiros presentes. Verificou que

não havia quorum legal para deliberar. Mas aproveitou a ocasião parafazer memória

da Cirlene Rodrigues dos Santos, que foi secretária executiva dos conselhos e

íaleceu no último dia dois de maio. Ela era conhecida por todos pela alegria de levar

a vida. Em homenagem leu o poema desiderata de Max Ehrmann, que

transcrevemos a seguir. "Siga tranquilamente entre a inquietude e a pressa,

lembrando-se de que há sempre paz no silêncio. Tanto quanto possível sem

humilhar-se, mantenha-se em harmonia com todos que o cercam Fale a sua

verdade, cÍara e mansamente. Escute a verdade dos outros, pois eles tambem têm

a sua propria historia. Evite as pessoas agitadas e agressivas: elas afligem o nosso

espírito. Não se compare aos iemais, olhando as pessoas como superiores ou

inferiores a você: isso o tornaria super-ficial e amargo. Viva intensamente os seus

ideais e o que você já conseguiu realizar. Mantenha o interesse no seu trabalho, por

mais humilde que seja, ele é um verdadeiro tesouro na continua mudança dos

tempos. Sela prudente em tudo o que fizer. porque o mundo está cheio de

armadilhas Mas não fique cego para o bem que sempre existe Em toda parte, a

vida está cheia de heroísmo. Seja você mesmo. Sooretudo não simule afeição e não

transforme o amor numa brincadeira pois, no me o de tanta aridez, ele é perene

como a relva. Aceite :om carinho, o conselho dos ma s velhos e seja compreensivo

com os impulsos inovadores da juventude Cultive a fcr:a do espírito e você estará

preparado para enfrentar as surpresas da sorte adversa Não se desespere com

perigos imaginários: muitos temores têm sua origem no cansaço e na solidão Ao

lado de uma sadia disctplina conserve para consigo mesmo, uma imensa bondade.

Você e filho do universo irmão das estrelas e árvores. você merece estar aqui e,

mesmo se você não pode perceber, a terra e o universo vão cumprindo o seu destino.



Procure, pois, estar em paz com Deus, seja qual for o nome que você lhe der No

meio do seu trabalho e nas aspiraçÕes, na fatigante jornada pela vida, conserue no

mais profundo do seu ser, a harmoniae apaz. Acima de toda mesquinhez, falsicade

e desengano, o mundo ainda é bonito. Caminhe com cuidado, faça tudo para ser

feliz e partilhe com os outros a sua felicidade". Os presentes comentaram sobre suas

experiências com a Cirlene sempre positivas e rara ,rna s havendo a tratar se

encerrou a reunrãc e eu Mislaine CléiaTorres, lavrei a :'3se.:eAta, que apos lida e

aprovada será assinada por mim e pelos demais -:-3ros presentes deste

Conselho
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