Ata 03/2011 da reunião ordinária do mês de maio de dois mil e onze do
Conselho Municipal da Assistência Social de Guaratuba, realizada no dia
dezoito de maio de dois mil e onze, na Secretaria Municipal do Bem Estar
Social, tendo como pautas: leitura da ata anterior, situação atual da Apmi,
ampliação do Cras e reformas na Unidade Social Marcilio Dias onde se
desenvolve o programa do Peti e apresentação da Associação Beneficente
Bom Jesus. Após a leitura da Ata anterior, o Secretário Lao Miotto fez um
resumo de como está o atual andamento da secretaria, dos projetos
pendentes, do aumento de atendimentos a população e que a prioridade no
momento é ampliação do Cras. Segunda pauta a situação atual da Apmi.
Depois de explicado de como está atualmente a Apmi e da necessidade que
o município tem de espaço físico, o Conselho sugeriu que a Secretaria do
Bem Estar Social, requeira os direitos de uso imóvel que hoje pertence a
Apmi e encontra-se em uso indevidamente por um casal. O Sr. Lao Miotto
prontificou-se de verificar junto a Secretaria de Patrimônio da União a
situação atual do imóvel. Terceira pauta a ampliação do Cras e reformas na
Unidade Social Marcilo Dias. O Sr. Lao falou que no momento a prioridade
para a Secretaria é a ampliação do Cras, devido a descentralização do
Programa Bolsa Família, que agora está implantado também no Cras, para
atender as regiões de Piçarras, Mirim e Choapar Dois, onde encontram-se o
maior numero de beneficiários do Programa e já foram contratadas mais
duas funcionárias para atender a população e atualmente o espaço físico do
Cras é muito pequeno. Os recursos já estão liberados, estão sendo feitos
alguns ajustes no projeto e após isso as obras deverão iniciar. Quanto a
Unidade Social Marcilio Dias, não será gasto nenhum recurso no momento.
Motivo esse que em conversa com a Sra.Fernanda Richa, Diretora do
Provopar, a mesma questionou o porquê das obras do Centro da Juventude
de Guaratuba ainda não iniciaram, se o Projeto já está aprovado a algum
tempo. O Governo Estadual designou que o Centro da Juventude seja
construído na Unidade Social Marcilio Dias. Por isso o município não fará
investimento no prédio atual da Unidade. Quarta pauta, a apresentação da
Entidade Beneficente Bom Jesus. O Sr.Gustavo representante da Entidade,
explicou ao Conselho os trabalhos que já realizam em outros municípios,
sendo o objetivo principal a distribuição de alimentos, que consegue junto
ao Ceasa em Curitiba. Também pretende trazer cursos destinados a
população carente. Aprovado pelo Conselho a Entidade requereu o Registro
junto ao Conselho Municipal de Assistência Social. Outros assuntos; o Sr.
Lao falou da visita feita a localidade do Cubatão, onde verificaram que a
maioria dos beneficiários do Programa Bolsa Família não estão dentro dos
requisitos necessários para receberem o beneficio . Será feita uma nova

visita para resolver essa situação. Outro assunto; a construção da casa de
passagem, que os recursos estão disponíveis desde dois mil e seis e o
município tem o prazo final até outubro desse ano para realizar a obra. A
Conselheira Jovita, disse que alguém tem que cobrar isso do Município, o
porquê da não construção até agora. O Sr. Lao falou da importância da
participação dos Conselheiros nas reuniões, e que o Conselho tem poder
para cobrar isso. Segundo o Sr. Lao, foram feitos alguns ajustes finais no
Projeto e o inicio das obras deverá em breve. Sem mais assuntos para o dia,
eu Paulo Alfonso digitei e assino a presente Ata, os demais em rol apartado.
______________

