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Aos quinze dias do mês de setembro de dois mil e vinte e dois às quatorze horas e

trinta minutos, deu-se início a reunião ordinária do Conselho tilunicipal de Assistência

Social- CMAS, na sala de reuniÕes do Conselho Municipal de Assistência Social, na

presença dos seguintes conselheiros: Giovani Augusto Piovan, Antônio Carlos dos

Santos, Dione Fernando Domingos de Aguiar, Juliana Cátia Tamparowski, Maria He-

lena Buhala Ferreira; Nadir Matos Volpato, Misline Cleia Torres, Roger Conde Tissiani,

vânia cristian Bilo dos santos, tarnbém estiveram presentes na reunião a psicóloga

da proteção especial Ana Priscrla a assistente social Maria Graciela Alves de Lima e

o secretário executivo dos conselhos Douglas Vinicius Mequelin. Dione iniciou a reu-

nião passando a palavra para o secretário executivo que contou que a partir de agora

fOi Criada Uma aba nO Site OfiCial da pfefeitUra -r '.r?i ,'"rr$,::,::'r'ii:rir:: 1: 1'': r-;: para

cada conselho onde futuramente vamos expor as atas, resoluçÕes e demais informa-

ções de cada conselho. Tambem expôs que estamos trabalhando nas redes sociais

dos conselhos no Facebook e no instagram que podem ser aeessadas através dos

endereços: https://www.fêceb( com/consel formosa/ e http§://www.insta-q

:,,:.,:,L1.i.:l; ,, tr,dlj-:i::;.--r ,,,.,,ii' respectivamente; e§ses links foram encaminhados

pelo WhafsA pp para que todos possam seguir e acompanhar as publicaçÕes e ajuda-

rem na divulgação. Dione prosseguir.r a reunião falando do Censo SUAS, que já rece-

bemos os questionários individualizados por setores, que será repassado em seguida

para seu preenchimento, a maioria é feito pela secretaria de assistência, mas algumas

partes são encaminhadas para o CRAS. O censo é um momento importante, onde

podemos mostrar a realidade dos serviços ofertados e da assistência em nosso mu-

nicípio de Íorma geral. O proximo assunto da pauta é que Formosa agora será um

posto avançado do SINE de Assis {agência do trabaiho) e o AntÔnio Íiçará como res-

ponsável. Dione lembrou que a Secretaria de Assistência Social não está incorpo-

rando à sua pasta o trabalho, que não há previsão legal para isso, mas está ajudando

com este tema considerando que é importante pelo menos um suporte. O próximo

assunto da pauta foi a reunião do CINPR que acontecerá no prÓximo dia vinte e quatro

de setembro reunindo várias secretarias aqui na nossa sala de reuniÕes, esse recado

nos foitransmitido pela secretária municipal de saúde. A pauta prosseguiu com a par-

tilha do encontro de capacitação ocorrido em Toledo do Programa Nossa Gente Pa-

raná, onde foram os técnicos da assistência, se trata basicamente de um PAIF, mas
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comun6a com as demais políticas públicas. A conselheira Juliana Cátia trouxe um

tema importante para ser partilhado corn todos que foi a ratificação do CIASOP - Con-

sorcio lntermunicipal de Assistência Social do Oeste do Paraná. Dione prosseguiu

com uma breve explicação do que é o consorcio, que como o acolhimento em situa-

çÕes de grande complexidade gera despesa muito elevada, dificilmente um município

consegue arcar sozinho com as despesas, com criação do consorcio será possível

que se inicie esse trabalho para criar primeiramente um centro de acolhida e apoio a

mulher vítima de violência, essa primeira iniciativa pode dar abertura para criação

posterior de centros para acolhida de idosos e também de pessoas com deficiência-

A iniciativa é da ADAMOP, a associação das primeiras damas da AMOP. Reunião

prosseguiu com a leitura e aprovação o oficio que será encaminhado para a secretaria

de saúde solicitando assistente social na saúde para atender as demandas que são

próprias daquela secretaria, possibilitando um trabalho em conjunto. Também foitra-

tado na reunião sobre a inscrição nos conselhos, hoje uma empresa que presta ser-

viço de contratação de jovem aprendiz procurou a secretaria sobre a documentação

necessária para realizar a inscrição. A palavra foi aberta e então a assistente social

Graciela trouxe o questionamento sobre o serviço em todos os perÍodos no centro de

convivência, uma vez que durante as visÍtas como assistente social tem eneontrado

farnílias que necessitam desse serviço de apoio, aproveitou também para levantar o

questionamento sobre as vagas na educação infantil lembrando que há mais de dez

dias já fez um questionamento formal para a secretaria. Dione explicou a realidade do

centro de convivência, que os projetos estão sendo desenvolvidos com as mães socí'

ais que estão contratadas para a casa lar e enquanto não há acolhimento estão no

centro, justamente uma delas acabou de renunciar ao trabalho, obrigando a secretaria

a solicitar uma nova contratação, tambérn já surgiu a ideia de contratar auxiliar de

serviços gerais, mas não existem mais vagas temporárias para este cargo. Existe um

projeto na câmara municipal para votaç.ão de abertura de vagas temporárias para au-

xiliar de serviços gerais para suprir essas necessidades. Devemos procurar se esse

projeto realmente existe, qual seu número e se iá foi protocolado na câmara para co-

brar seu andamento tamhém do poder legislativo. RoEer agradeceu a presença de

todos, cobrou resposta do oficio encaminhado para o prefeito sobre o motorista que

ainda não recebemos, lembrou também que essa preocupação com a educaçâo é

muito válida, Iogo em seguida encerrou a reunião. Nada mais havendo a tratar, encer-

rou-se a reunião ordinária, da qual eu Douglas Vinicius Mequelin, lavrei a presente
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Ata, que apos lida e aprovada será assinada por mim e pelos demais membros deste

Conselho presentes na reunião.
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