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No vigesimo s6timo dia  do mss de outubro  do  ano dois  mil  e vinte,  no  pavilhao de eventos da

comunidade   da    linha    Savanhago,    de    Manfrin6polis,    reuniram-se   os    representantes   da

Assistencia  Social  e  CRAS  com  diretoria  da  comunidade  Savanhago  e  Conselho  Tutelar  para

apresentacao  do  projeto  Familia  Acolhedora.  A  assistente  social  Sonia  Reichert  deu  inl'cio  a

reuniao  desejando  boas  vindas  e  agradecendo  a   presen¢a  de  todos,  logo  em  seguida  foi

entreguem        a   lei   n9  0651-2017  dell.10.2017  aos   presentes  e   a   mesma   apresentou   as
funcionalidades do programa deixando sempre claro que o maior objetivo do mesmo 6 garantir

a seguranca e os direitos das crian€as sem  retira-las da sociedade a qual convivem. 0 psic6Iogo

Diego Comiran pontua ainda que as familjas interessadas dever5o atender a certos requisitos e

receberao  acompanhamento   para   se  prepararem   para   acolher  as  criancas  do   projeto.   A

conselheira Zenaide Terezinha Teixeira salientou ainda que as famflias participantes devem  ter

uma  forma  de  rende  externa  pois  o  projeto  se  baseia  na  quest5o  de  voluntariado  assim
recebendo auxiljo  financeiro  porem  n5o se tornando  uma  forma  de  renda.  Foram  sanadas as

ddvidas referentes ao  programa e sua diferenciac5o com o processo de adoc5o, data de inl'cio

das  inscric6es,  tempo  de  convivio  e  demanda   para  o  munici`pio.  A  secretarja   municipal  de

assistencia  social  Gislane  dos  Santos  Gubertt  ressaltou  ainda  a  importancia  da  divulgacao  do

projeto  atrav6s  dos  membros  da  comunidade.  Nada  mais  a  tratar,  encerra-se  esta  ata  com
assinaturas de todos os presentes em anexo.
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REUNiAO DE DivuLGAeAO DO PROGRAMA FAMILIA AcOLHEDORA
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