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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 Municipal de Assistência social- cl\4AS. ra
sala de reuniÔes do ConseÍho lMunicipal de Assistência Social, na presença dcs
seguintes conselheiros: Senhor Giovani Augusto Piovan, Senhor Anonio Carlos dcs
Santos, Senhor Dione Fernando Domingos de Aguiar, Senhora Ângela Roberta Neves
de Brito Pinto, Senhora Juliana Cátia Tamparowski, senhora fvlaria Helena Buha:
Ferreira; Senhora Nadir Matos Volpato; Senhora Gilda de Barros de Oliveira; Senhc-
Roger Conde Tissiani, Senhora Vânia Cristian Bilo dos Santos, tambem estiverar
presentes na reunião as tecnicas da assistência Ana Priscila, Jessica e Sandra, aler
do secretário executivo dos conselhos Douglas vinicius tVlequelin. Dione inicio_
expondo o oficio treze de dois mil e vinte e dois recebido por e-mail do CpOpRUÊ
sobre o dia nacional de conscientização da população de em situação de rua, quÊ

acontece no dia dezenove de gosto, amanhã, portanto. O tema é "sou mulher, estc*
grávida e estou na rua", Todos viram o cartaz da campanha e concordaram que nã:
há em Formosa população em situação de rua, que é interessante a campanha e qrÊ
em cidades maiores realmente é um grande desafio, mas por enquanto é un a
realidade distante de nos. Seguidamente Dione apresentou as novas técnicas qu=
compÕe a equipe da assistência social. Ana Priscila vai ficar na proteção soc a
especial enquanto a Jessica e a Sandra estarão na equipe do CRAS. Inda dentro dc
tema falou sobre a reorga nização da secretaria, e o Antônio vaia para o Centro oe
Convivência ainda dentro da equipe da proteção especial, mas de lá coordenar as
atividades do centro e ainda as medidas socioeducativas. Com essa reorganizaçã:
vamos planejar para retomar as atividades propostas de atividades decentralizadas
do CRAS e as reuniÕes do bolsa. Antônio recordou que dentro dessa reestrutura este
a atualização da lei 910 do benefício eventual que é uma recomendação do TCE-pR
Dione recordou que com a equipe sendo montada essas atividades podem se-
retomadas e organizadas. A reunião prosseguiu falando sobre a necessidade de que
haja uma assistente social na secretaria de saúde, pois as atividades desenvolvidas
pela assistência social não podem ficar de lado para atender as demandas que
chegam da saúde, os conselheiros deliberaram a fim de oficiar a secretaria de saúoe
a fim de comunicar essa necessidade, esperando uma resposta concreta. A reuniãc
prosseguiu com a leitura e aprovação do oficio ser encaminhado para o prefeitc
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solicitando urn motorista para a assistência social, pois a lê prevê, mas nunca foi
disponibilizado. Dione continuou falando sobre o programa Nossa Gente paraná que
vem substituir o Gente paranaense e sobre esse programa os técnicos do CRAS farãa
uma capacitação na quarta-feira dia vinte e quatro de agosto em Toledo, o convite
para participar tambem se estende para os técnicos da proteção social especial. A
reunião continuou com o tema da Carreta do Conhecimento, que está vindo para
Formosa com o curso de eletricista predial, Dione informou que segundo o André da
junta militar, a turma noturna iá está completa, mas ainda há vagas para aturma da
tarde' Tivemos visita esta manhã n secretaria dos técnicos do posto avançado do
trabalho de Assis Chateaubriand que buscaram referência na assistência social sobre
questÕes relativas ao trabalho Dione explicou que este tema está fora das atribuiçÕes
da secretaria de assistência social, mas que podemos dar suporte naquilo que for
necessário, mas não assumir porque não há previsão no rol da secretaria municipal
de assistência social. Prosseguiu areuníão apresentando também Douglas Vinicíus
t\íequelin que está nomeado como secretário executivo dos conselhos. A palavra foi
aberta para todos, foi então que Roger, presidente do CIMAS lembrou o tema dos
atendimentos psicologicos da secretaria da saúde, relatou que na última reunião do
conselho de saÚde a secretária de saúde disse que para desafogar uma ideia seria
que um profissional da área da psicologia, credenciado no ClSOp, poderia atender na
sua clínica e receberia então consultas via CISOP. Roger agradeceu a presença de
todos e encerrou a reunião. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião
ordinária, da qual eu Douglas Vinicius [VIequelin, lavrei a presente Ata, que apos lida
e aprovada será assinada por mim e pelos demais membros deste Conselho.
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