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Aos vinte e um dias do mês de julho de dois mil e vinte e dois às quatorze horas, deu-

se início a reunião ordinária do Conselho Íüunicipalde Assistência Social- CMAS, na

sala de reuniÕes do Conselho Municipal de Assistência Social, na presença dos

seguintes conselheiros: Senhor Giovani Augusto Piovan, Senhora Greyciellen

Varaschim Cenci de Jesus, Senhor Antônio Carlos dos Santos, Senhor Dione

Fernando Domingos de Aguiar, senhora Juliana Cátia Tamparowski de Oliveira,

senhora Maria Helena Buhala Ferreira, senhora Nadir Mattos Volpato, senhora Vânia

Cristina Biló dos Santos. O Secretário Municipal de Assistência Social, Senhor Dione

Fernando Domingos de Aguiar iniciou a reunião ordinária cumprimentando a todos os

Conselheiros do Conselho fulunicipal de Assistência Social, informando que o motivo

da reunião como sendo para apresentar a este conselho a proposta de palestra sobre

o setembro amarelo, sobre a prevenção do suicídio e o cyberbullying, e utilizar

recursos da secretaria, essas palestras seriam como do PAIF, serão realizadas nas

escolas e na comunidade. Esta sugestão foi aprovada por todos os presentes, ficando

pra ser feita uma resolução posterior. Díone ainda recordou que no próximo mês de

agosto as equipes estarão completas e os trabalhos desenvolvidos na assistência

social correrão de melhor maneira. Com uma equipe mais completa será possível

elaborar capacitação pra as equipes e encaminhar o andamento dos trabalhos

desenvolvidos. Dione já lembrou também que a comunicação da prefeitura está de

forma digital, os ofícios e requerimentos estão sendo encaminhados via 1doc,

inclusive aqueles que a assistência encaminha. Continuou falando do caixa da

assistência, e que a forma de aplicar esses recursos deve respeitar o planejamento e

a forma com que necebe, além do que devemos também contar com a parte da

prefeitura. A reunião continuou explicando sobre a municipaüzaçáa do antigo centro

social, que atualmente oferece um serviço de proteção social especial, que tem

proposta para abrir mais o serviços, por enquanto está somente no período matutino,

mas a proposta para o segundo semestre é abrir também a tarde para pelo menos

para doze crianças. Neste primeiro momento as crianças que frequentarão o centro

são aquelas dentro de situaçÕes de vulnerabilidade. Dione comunicou também de um

recurso vindo em decorrência do decreto de calamidade, cerca de quinze mil reais de

um lado e mais oitocentos e cinquenta de outro, a ideia é destinar esses quinze mil

para o centro de convivência. Uma proposta de parceria com a secretaria de esportes
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e propor um torneio de pênaltis para setembro, para que seja realizada com pais e

filhos, como ação de fortalecimento de vínculos, mais adiante podemos propor uma
gincana. Já foi feito uma palestra com as mães sobre a saúde da mulher com a Dra.

Tatiane, existem propostas tambem para os idosos. Todos essas atividades entrarão
no calendário da assistência No final da reunião tocou no tema das cestas básicas
da devesa civil, mas comente a título de informação, pois não é incumbência da
assistência social. Nada mais havendo a tratar. encerrou-se a reunião ordinária, da
qual eu [\4islaine Cleia Torres lavrei a presente Ata. que apos lida e aprovada será
assinada por mim e pelos demais membros deste conselho^
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