Conselho Municipal de Assistência Social
Ata 05/2011

Ata 05/2011 da reunião ordinária do Conselho Municipal de Assistência
Social, realizada no dia treze de julho de dois mil e onze, na Secretaria
Municipal do Bem Estar e Promoção Social, com a presença dos
Conselheiros: Laoclarck Miotto, Osnil Medeiros, Emersson Granemann,
Cleocir Portella, Josiane Martins Gomes, Luiza Nunes de Oliveira,

Leoneide Ribeiro e Irmã Luzia Aparecida dos Reis.Pautas da reunião: 1)

Leitura da Ata anterior, 2) Prestação de contas do Demonstrativo Físico
Financeiro 2010- IGD, 3) Conferência Municipal, 4) Cursos Ofertados no

CRAS. O Sr. Lao começou falando da situação da construção da casa de
passagem, que esta em processo de licitação a compra dos materiais e
que será contratada uma empresa para execução da obra. O Sr. Osnil

pediu para tomar muito cuidado com a empresa que irá executar a obra.

Verificar se a documentação da mesma esta em dia. Desta forma
evitando futuros transtornos. 5) Com relação a aquisição do veículo para

o programa do Bolsa Família, a licitação ocorrida em 16.06.2011, foi
fracassada, em virtude do valor disponibilizado de R$ 27.000,00 ser
abaixo do preço de mercado. Sendo sugerido a aquisição de veículo no

valor até R$ 32.000,00, do qual foi aprovado por todos. Após a leitura
da Ata anterior, e não havendo rejeições, a ata foi assinada pelos
conselheiros

presentes

na

reunião.

Prestação

de

contas

do

demonstrativo físico financeiro de 2010. Depois de explicado que essa
prestação de contas é realizada todos os anos e que a partir do ano de

2009 por determinação do Ministério de Desenvolvimento Social é
obrigatório que a prestação de contas passe por aprovação do Conselho

de Assistência Social. Posto em aprovação, O Demonstrativo Físico
Financeiro de 2010, foi APROVADO POR UNANIMIDADE. Próxima pauta,
Conferência Municipal. O Sr. Lao explicou que esse ano terá a

Conferência, onde serão nomeados os novos membros para a gestão
2012/2014 e que a data definida na ultima reunião foi o dia três de

agosto, no Centro de Convivências a partir das treze horas. Na reunião

foi formada uma comissão de organização da Conferência que será
composta por: Maria Yoshimi, Laoclarck Miotto, Juliane Gdla e o
estagiário de serviço social Marcelo Rodrigues. Cursos ofertados pelo

CRAS. Em parceria com o SENAC, o Município de Guaratuba através do

CRAS,estará ofertando a população cursos vizando a realização da Copa
do Mundo de Futebol em 2014, sendo: Auxiliar de Cozinha, Pizzaiolo,

Camareira, Cozinheiro e Garçom. Também serão ofertados outros,
denominados cursos rápidos, que serão ainda divulgados.

Terão prioridade em fazer os cursos famílias cadastradas no CRAS.
Alguns cursos serão a noite, proporcionando assim oportunidades para

todos.Sem mais assuntos , eu Paulo Alfonso digitei e assino a presente
Ata juntamente com os demais presentes. Guaratuba, 13/07/2011.
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