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Aos oito dias do mês de setembro do ano dois mil e vinte e dois, às quatorze horas e trinta

minutos, se reuniram na sala de reuniÕes da Secretaria tVlunicipalde Assistência Social, para

reunião ordinária do CMDCA - Conselho Municipal dos Direitos da criança e do Adolescente

de Formosa do Oeste - paraná. Estiveram presentes os seguintes conselheiros: Dione

Fernando Domingos de Aguiar, Ângela Roberta Neves de Brito Pinto, Juliana Cátra

Tamparowski, Rosiléia Lobo penido, tríaria Helena Buhala Ferreira, Regina Bezera da Silva

Neusa Leonardo da Silva e EPnily da Silva Santos. A reunião também contou com a presenÇe

do secretário executivo dos conselhos Douglas Vinicius Mequelin. O secretário da

assistência social Dione iniciou a reunião apresentando o programa das palestras sobre :

suicídio e o cyberbullyinE que serão dadas pelo Cristino, que foi o profissional contratadc

para este fim, obedecendo o seguinte programa: no dia vinte e um de setembro passara

peias escolas Nilza de Oliveira Pipino e Antônio Franco Ferreira da Costa e a noite fará uma

palestra na Casa da Cultura, aberta para toda a comunidade e tarnbém para os alunos cc

período noturno. Os alunos das escolas rurais participarão das palestras na escola Antôn :

Franco. No dia vinte e dois a programação seguirá com palestras no Colegio Rui Barbosa

A reunião prosseguiu tocando o tema da vacinação da poliomielite, que saiu na reunião c:

conselho do idoso, depois de deliberarem sobre o tema os conselheiros decidiram fazer :

questionamento para a secretaria municipal de saúde, garantindo o lugar de fala para q-3

possam falar como está a cobeúura vacinal das crianças em nCIsso município, e se co' :

conselho podemos fazer algo para ajudar caso haja alguma dificuldade. o próxirno tema :.
pauta foi a conferência que acontecerá em novembro, Dione questionou se alguém le*

alguma sugestão de palestrante ao mesrno tempo que apresentou duas opçÕes uma de l'á=

milreaiseoutrademil,disseaindaqueconSeguirámaisalgumaemcidadesvizinhas

reunião prosseguiu decidindo a comissão de organizaçáo e preparação da conferência c-=

ficou composta por dois integrantes governamentais Dione e Juliana e dois integrantes ^ã -

governamentais Emily e Neusa. O proximo tema da pauta foi comunicar o conselho que p 3 -:

a conferência estadual Formosa deve enviar um representante do conselho tu:e :'

juntamente com o suplente" A reunião prosseguiu falando da importância de comunica' :s

entidades através de oficios sobre a impoúância da conferência explicando o papel soc a '
como as entidades podem participar desse momento, essas comunicações devem ser fe :: 

=

por oficio. prosseguimos com a leitura do oficio que será encaminhado para o Pre'e::

it.
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Municipal sobre a manutenção dos parquinhos que foi solicitado na Última reunião. Todos

os conserheiros presentes aprCIvaram a redação de forma que o oficio será numerado,

assinado e a autoridade municipal por meio digital. A presidente do

conselho agradeceu a presença de todos e encerrou reunião

Todos refrigério terminando reuniâo ordinária"
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