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Ata 01/2012 Data: 08/03/2012
Ata da reunião ordinária do Conselho Municipal da Assistência Social,
realizada no dia 08/03/2012, ás 09h30minmin., na Secretaria Municipal do
Bem Estar e Promoção Social, coma presença dos conselheiros: Laoclarck
Miotto, Osnil da Silva Medeiros, Luiza Nunes de Oliveira, Juliane Gdla,
Sabrinne Anne Marinho e Josiane Martins e tendo como pautas: 1) leitura da
ata anterior, 2) escolha do secretário e tesoureiro do conselho, 3) pedido de
inscrição das Entidades Guará Artesanal, Associação Criança Feliz e Conselho
Comunitário de Segurança dos Bairros, 4) identificação para conselheiros,
5)formação de comissão para visitas as Entidades, 6) outros assuntos. Após a
leitura da ata anterior e sendo aprovada, o Sr. Osnil fez uma observação onde
foi deliberado a contratação de profissionais para o CREAS, através de teste
seletivo, que para isso será necessário uma alteração na Lei Orçamentária do
Município.Passamos ao item dois, escolha do secretario e tesoureiro do
conselho. A Conselheira Sabrinne Anne será a secretária do conselho e como
tesoureiro o Sr. Osnil Medeiros, assumirá esse cargo. Aprovadas as escolhas,
passamos a solicitação de registro das entidades. Será feita uma avaliação na
documentação enviada,solicitaremos os documentos pendentes se houverem e
após o conselho designará uma comissão para visitas as entidades, para
autorizar o registro junto ao conselho.Apenas o pedido do Conselho
Comunitário de Segurança, não foi aprovado,segundo determinação da
resolução 02/2010, que trata da inscrição de entidades junto ao Conselho
Municipal de Assistência Social. Identificação para os conselheiros. Como
havia sido solicitado em reunião anterior, foi apresentado um modelo de
identificação, que passou pela avaliação do conselho onde foram sugeridas
algumas alterações. Definido o modelo, será confeccionado para os
conselheiros. 5) formação de comissão para visitas as entidades. A comissão
será formada pelos conselheiros: Juliane, Sabrinne, Luiza , Osnil e
Josiane.6)O Sr. Lao explicou da necessidade da secretaria em adquirir
equipamentos de informática para o CRAS,pois os que estavam lá forma alvo
de roubo como; computadores, impressoras e outros suprimentos de
informática e para a secretaria um projetor ( data show) para ser usado nos
eventos da secretaria e reuniões.Para o CREAS, reparos na sala e construção
de rampa de acesso.Para isso precisa da aprovação do Conselho para usar os
recurso do IGD. Posto em aprovação pelo Conselho, a compra dos
equipamentos e reparos na sala do CREAS,foram aprovados. O Sr. Osnil fez
uma observação quanto aos equipamentos roubados, que seja feito um
boletim de ocorrência,para dar baixa no patrimônio e também prestar contas
ao Tribunal de Contas . O Sr. Lao explicou que o boletim já foi feito e também
comunicado ao patrimônio para dar baixa, também informou que recebeu do
Escritório Regional de Paranaguá um convite
para uma Palestra de
Capacitação no dia 12/03/2012, das 09h00 às 18:00h00 em Pontal do Paraná
para tratar sobre o Plano Municipal de Assistência Social. Foi designado a
Conselheira Juliane Gdla para representar a Secretaria Municipal do Bem
Estar e Promoção Social. Sem mais assuntos para o dia, finalizamos.
Guaratuba, 08/03/2012._____________________________________________

