Ata 04/2011 do mês de junho da reunião ordinária do Conselho Municipal da
Assistência Social, realizada no dia vinte e um de junho de dois mil e onze na Secretaria
Municipal do Bem Estar e Promoção Social,as quatorze horas, com a presença dos
Conselheiros: Laoclarck Miotto, Juliane Gdla, Osnil da Silva Medeiros, Emersson
Granemann, Cleocir Portella, Maria Yoshimi Shibata e Irmã Rosilda Cardoso
representando a Associação Paulo VI, tendo como pautas: Leitura da Ata anterior,
reunião do CDCA em Curitiba, Casa de Passagem, Compra de equipamentos para o
Programa Bolsa Família,Conferência Municipal.Após a leitura da Ata anterior,
passamos a segunda pauta: Reunião do Conselho Estadual da Criança e do Adolescente
para tratar sobre o Centro da Juventude. O Município de Guaratuba foi representado
pelo Sr. Lao Miotto, que foi informado nessa reunião que o Município de Guaratuba
não terá mais o Centro da Juventude. O Conselho Estadual – CDCA, alegou que o
município perdeu o prazo para pedir prorrogamento da obra e não acataram nenhuma
justificativa feita. O Governo Estadual vai tentar viabilizar outro projeto para
compensar essa perda. Sobre a Casa de Passagem, o Projeto está definido, já foram
solicitados os três orçamentos que irão para licitação. Depois de revelado a empresa
ganhadora, as obras deverão iniciar de imediato. Próxima pauta, a compra de
equipamentos para o Programa Bolsa Família com recursos do IGD. Para atender o
CRAS, uma ( 01 ) plastificadora, dois (02 ) computadores completos. Para secretaria de
Saúde Setor Bolsa Família, quatro ( 04 ) arquivos de aço, quinhentas ( 500 ) pastas
suspensas, uma ( 01 ) impressora multifuncional. Para a Secretaria do Bem Estar e
Promoção Social, uma ( 01 ) plastificadora, duas ( 02 ) telas de computador de dezenove
polegadas, um ( 01 ) televisor de vinte e seis polegadas, um ( 01 ) suporte para televisor,
um ( 01 ) aparelho de DVD, um ( 01 ) projetor data show, uma ( 01 ) máquina
fotográfica digital, uma ( 01 ) impressora laser e duas ( 02 ) mesas para atendimento ao
publico. Próxima pauta, a Conferência Municipal. Nessa reunião decidimos apenas que
a data da conferência será no dia três de agosto de dois mil e onze. Outros assuntos: A
Sra. Maria Yoshimi falou da maneira em como está sendo liberado o pedido de
Registro para as Entidades junto ao Conselho Municipal de Assistência Social.Que
devemos verificar melhor e cobrar se realmente as Entidades executam seu plano de
ação. Sem mais assuntos para o dia, eu Paulo Alfonso digitei e assino a presente Ata,
juntamente com os demais Conselheiros. Guaratuba, vinte e um de junho de dois mil e
seis.

