
ATA N" 07t2022

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

início a mais uma reunião ordinária do Conselho tMunicipal de Direitos do ldoso -
ChilDl, na sala de reuniÕes da Secretaria ÍVlunicipal de Assistência Social do Município

de Formosa do Oeste - Paraná, na presença dos seguintes conselheiros: como

representantes Governamentais: como Representante da Secretaria de Saúde:

Senhora Josiane Silva Azeredo Vitorino; como Representante da Secretaria de

Assistência Social: Senhor Dione Fernando Domingos de Aguiar; como

Representante da Secretaria de Finanças: Senhora Juliana lvlattos Volpato Coco;

como Membros Representantes Não Governamentais: como membro da Pastoral do

ldoso: Senhora Aparecida da Penha de Melo Boscariol tVliquelin e Senhora Davina

Ribeiro Stela; como Membro Representante do Clube da Terceira ldade. Senhora

Geni Esprício Fernandes, Senhor NorivalTeixeira e a senhora Fátima Aparecida Liotti

Lima. O Secretário Íilunicipal de Assistência Social, o Senhor Dione Fernando

Domingos de Aguiar iniciou a reunião cumprimentando a todos os conselheiros

presentes, informou que a primeira pauta da reunião é para informar aos conselheiros

que está sendo feita a implantação de um sistema na Secretaria t\Iunicipal de

Assistência Social que possibilitará que os conselhos também estejam dentro deste

sistema, podendo assim deixar as atas salvas de forma online, bem como, ofícios,

resoluções e edÍtais feitos pelos conselhos o que trará um melhor controle de todas

as atividades exercidas pelos mesmos, O Secretário Municipal de Assistência Social,

o Senhor Dione Fernando Domingos de Aguiar continua dizendo que a outra pauta

também é informativa, está sendo aderido o pacto Nacional de lmplantação dos

Direitos da Pessoa ldosa, além de ser necessário colocar a documentação do

conselho para a adesão se precisa ter um gestor, um conselheiro governamental e

um conselheiro não governamental para representar este conselho e participar da

capacitação do pacto Nacionalde lmplantação dos Direitos da Pessoa ldosa, solicitou

que os conselheiros que tivessem interesse em participar que levantassem a mão, a

Senhora Aparecida da Penha de Melo Boscariol Miquelim e a Senhora Josiane Silva

Azeredo levantaram a mão, o Senhor Dione Fernando Domíngos de Aguiar se dispôs

a ser o gestor, assim solicitou que todos os conselheiros que fossem a favor de ambos

representarem este conselho e participarem da capacitação ofertada que levantassem

a mão, aprovado por unanimidade, a Senhora Aparecida da Penha de tilelo Boscariol
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lvliquelim e a conselheira não governamental, a Senhora Josiane Silva Azeredo a
conselheira governamental e como gestor o senhor Dione Fernando Domingos de
Aguiar. O Secretário t\íunicipa I de Assistência Social, Senhor Dione Fernando
Domingos de Aguiar informou tambem que a do Processo Seletivo
Simplificado (PSS) está em seu processo final e que em breve acontecerá a
contratação de dois psicologos, e um assistente social, sendo um psicologo para a
Secretaria tVlunicipal de Assistência Social e um psicologo e um assistente social para
o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) deixando assim a equipe mais
completa para atender as demandas sociais deste munícípio. o secretário tMunicipal
de Assistência Social passou a palavra para a Senhora Aparecida da penha
presidente deste conselho para dar as consideraçÕes finais, a senhora aparecida da
Penha agradeceu a presenÇa de todos os conselheiros desejou uma boa tarde. E
nada mais havendo a tratar, agradeceu-se a participação de todos os conselheiros do
CMDI, e encerrou-se a reunião, da qual eu tMislaine Cleia Torres, lavrei a presente
Ata, que apos lida e aprovada será assinada por mim e pelos demais membros deste
Conselho.

It/islaine Cléia T Silva Vitorino

/ltu.
Dione F na lrlattos Coco
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Aparecida da Penha de Ívl. B. tMiquelin Davina Stela
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