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Aos onze dias do mês de agosto do ano dois mil e vinte e dois, às quatorze horas e quinze
minutos' se reuniram na sala de reuniÕes da secretaria Munrcipal de Assistência social, para
reunião ordinária do clvDCA - conselho tVlunrcipal dos Direitos da criança e do Adolescente
de Formosa do oeste - Parana. Estiveram presentes os seguintes conselheiros: I\ilaria
Graciela Alves de Lima, Antônio carlos dos santos, Ângera Roberta Neves de Brito pinto,
Ana cristina Fernandes de oliveira, Juliana catia Tamparowski, [/aria Helena Buhala
Ferreira, Lucas Fernando sabino da silva, Neusa Leonardo da silva, Emily da silva santos,
alem das psicologas Ana Priscila da costa e Jessica Gambini que começam a integrar a
equipe da assistência social em nosso município. A reunião também contou com a presença
do secretário municipal de Assistência social Dione Fernando Domingos de Aguíar e do
secretário executivo dos conselhos Douglas Vinicíus l\rlequeiin. o secretário de assistência

'' social inicou a reunião apresentando os novos integrantes da equÍpe da assistência, explicou
que a Ana ficará no corpo técnico do orgão gestor enquanto a Jéssica irá compor a equipe
do GRAS' Explicou ainda que n proxima semana integrará a equipe a sandra, nova
assistente social que também irá para o cRAS. Dione também deu as boas-vindas ao novo
secretário executivo dos conselhos que desde segunda-feira assumiu o posto e hoje nesta
reunião é apresentado para o conselho Anunciou ainda outras mudanças que ocorrerão no
futuro proximo, que é a vinda da Mislaine para o orgão gestor e a ida do Antônio para o
centro de convivência, onde também acompanhará as medidas socioeducativas. Antônio
lembrou que algumas atÍvidades que eram desenvolvidas aqui no orgão gestor voltarão para
o CRAS com a reestruturação da equipe o proximo assunto da pauta foi formar a comissão
para avaliar as entrdaces que se inscreveram no conselho devendo ser formada por pelo
menos quatro integrantes do conselho. sendo dois dos representantes governamentais e
dois não' Apos um breve mcrnento de respirar os conselheiros que se dispuseram a formar
a comissão foram: Emily e Lucas como não governamentais e Antônio e lvlarlene como
governamentais, a partir dessa criação será feita a resolução para efetivar a comissão. A
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pausa seguiu com a exposrção das atividades de capacitação desenvolvidas em julho
voltadas para o conselho da criança de acordo com as deliberaçÕes g4 e Bg, ambas de 2019,
que destinavam recursos para capacitação e tambem para a mobília Tambem foi exposto
que a sala da secretaria executiva dos conselhos foi equipada com mesa, cadeiras,
computador novos, também se adquiriu cadeiras e rnesa para a sala de reuniÕes onde nos
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encontramos habitu pois os recursos

do conselho a

semestre de dois mil nte e dois, que se

mas depois das novas orientações e tema i

novernbro, uma quinta-feira, ao que também

por mrm e os os demais participantes

lVari

pa'a este fim. Coloco

de contas dos dois se Je dois mil e vinte e um e do primeiro

u-se em votação

n- leradas, pois não foram

: tr unanimidade do consel

feitos gastos

ho. Também

assinada

nestes perícdos. A de contas foi ap

será feita uma resol para ratificar tal dec C c'oximo tema da pauta foi a conferência
que deve acontecer este ano, inicialmente c,ogramada para o primeiro semestre

concordaram. Dione apresentou duas
cropostas de possíveis especialistas oara do em nossa conferência com
diferentes valores, Maria Graciela também fez a s uma professora que já e

um tema a ser resolvido
conhecida e tem um bom trabalho sC.:e a temá: ca. Ainda
Terminados os assuntos da pauta, Ângeta pediu a manutençã parquinhos espalhados

a nova proposta de data e dez de

o
na cidade, para solicitiar ao executivo que tome providêncim, ao mesmo pedido se somou a
sugestão da Maria Graciela sobre a quadra do centro de convivêneia, que está inutilizada
pelas crianças e ainda oferece risco devido seu péssimo estado de conservação. Ainda
sobre manutenção dos lugaresírequentados pelas crianças, foi lembrado pela Neusa a pista
de skate que se encontra cun latas soltas oferecendo risco para as crianças que frequenta
Cs corse heiros foram tambem ao reclamar da ilum ração desses lugares e da
limpeza e conservação, a gu-s tomados pelo mato e descrovidos de iluminação, não
permitem que as crianças 'amilias frequentem esses igares qr:e são destinados a
eles Sobre este tema ficou lidade de encaminf-a. oficio pedtndo providências
:
Ange a na qualidade de p dente do conselho, agradeceu a presença de todos os
ccnse reiros e demais que se fizeram presentes e o empenho em favor das

passamos para um mome^:o de refrigério ali mesmo na
cnancas 

= aooiescentes, por

saia de re-rt:es. Nada mais havendo a tratar, eu, Douglas in, Secretário
Executivo cos lonselhos, lavro a presente ata que iidadepois le
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Antônio Ca dos

de -^la Dione

Neves Brito Pinto
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