
Ata 008-2020

No decimo terceiro dia do mss de outubro de dois mil e vinte,  na sala de reuni6es do Centro de

ReferenciadeAssistenciaSocial,deManfrin6polis,reuniram-seosrepresentantesdosseguintes

conselhos:  Conselho  Municipal  dos  Direitos  da  Crianca  e  Adolescente;  Conselho  Municipal  da

Saude, Conselho Municipal da Educacao, Cultura e Esporte e Conselho Municipal de Assistencia

Social. Para dar inicio a  reuniao,  Psic6logo Diego Comiran  iniciou dando as boas vindas a todos,

eexplanouapauta:lmplantacaodoServicoFamiliaAcolhedoranoMunicfpiodeManfrin6polis-

PR.   Para   dar  continuidade,   foi   entregue   a   lei   nQ  0651-2017   de   11.10.2017   cada   urn  dos

participantes  para  fazer  o  estudo  da  mesma  e  ressaltar  duvidas  e  fazer  possiveis  mudan¢as
conforme especificidade.  Iniciou-se a  leitura da lei e a cada artigo para estudo.  Repassada toda

aleituraemtodososartigos,osconselheirospresentescolocaramassuasd¢vidasefoidiscutido
emgrupotodooservico.Ap6sisso,assistentesocialSoniaReichertsalientouquequeoprocesso

dedivulga¢aoecadastramentodasfamiliasserainiciadoapartirdestareuniao.Osconselheiros

optaram   tambem   para   estar   fazendo   reuni6es   de   divulga¢ao   com   os   presidentes   das
comunidades e repassar as informag6es.  Definiu-se entre todos, a perfodo de  23 de novembro
de  2020  para  iniciar  as  inscric6es  das  familias.  Nada  mais  a  tratar,  encerra-se  esta  ata  com

Ata 009-2020

No  vigesimo  dia  do  mes  de  outubro de dois  mil  e vinte,  na  Casa  do  lsoso,  do
municipio de  Manfrin6polis,  na  linha  Sao  Sebastiao da  Bela  vista,  reuniram-se
os representantes do Conselho das Capelas,  das comunidades Sao Sebastiao
da  Bela  Vista,  Sao  Joao  e  Canarinho;  equipe  do  CRAS  e  Conselho  Tutelar.
Dando inicio a reuniao,  o psic6logo Diego Comiran deu as boas vindas a todos,
e explanou a pauta: Implantaeao do Servigo Familia Acolhedora no municipio de
Manfrin6polis-PR e estrategias para a sua divulga9ao.  Para dar continuidade, foi
entregue a  lei  n°  0651-2017  de  implantagao do  Programa  Familia Acolhedora.
Sendo entao feitos os esclarecimentos acerca da lei e de como iria funcionar o
servico,  ao  final  sendo  firmada  uma  parceria  para  divulgagao  e  entrega  de
panfletos em suas respectivas comunidades com a finalidade de captar familias
com   interesse  em   participar.   Lembrando  ainda  que  os   representantes  das
comunidades  Alto  Sao  Joao  e  Tres  de  maio  foram  convidados  mas  nao  se
fizeram presentes. Nada mais a tratar, encerra-se esta com a assinatura de todos
os presentes em anexo.


