Conselho Municipal de Assistência Social de Guaratuba, PR
Ata da VIII Conferência Municipal de Assistência Social

Ocorrida no dia 03/08/2011, contou com a presença de 132 pessoas,
sendo 37 usuários, 04 trabalhadores, 30 representantes das entidades e
organizações da sociedade civil e 61 representantes governamentais, cuja lista
de presença se encontra anexa. Os trabalhos tiveram início às 13h00min com o
cadastramento. Às 13h30min passou-se para a abertura solene, sendo
conduzida pelo membro da Comissão Organizadora, Marcelo Alexandre de
Freitas Rodrigues que fez um breve agradecimento àqueles que tornaram
possível a realização da VIII Conferência Municipal de Assistência Social, tais
como: Prefeitura Municipal de Guaratuba através da Prefeita Ivani Cordeiro
Justus, ao Centro de Convivência da Melhor Idade, através de sua
coordenadora, a Sra. Viviane Baú, ao SENAC (Serviço Nacional de
Aprendizagem Comercial), ao Banco Bradesco S. A. e à Secretaria Municipal
do Bem Estar e Promoção Social através de seu Secretário o Sr. Laoclark
Odonizete Miotto. Dando continuidade aos trabalhos, a mesa foi composta pelo
Sr. Alex Elias Antun, (Secretário Municipal da Saúde), neste ato representando
a Prefeita, pelo Sr. Laoclark Odonizete Miotto, (Secretário Municipal do Bem
Estar e Promoção Social e Presidente do Conselho Municipal de Assistência
Social), Sra. Nerfeti Magalhães de Oliveira (Presidente do Conselho Tutelar),
Sra. Elza Conceição Maia Cordeiro (Presidente do Conselho Municipal da
Pessoa com Deficiência) e pela Profª. Msc Silvana Marta Tumelero. Após
composta a mesa, foi registrada a presença do Sr. Almir Troiner (Diretor do
Departamento

de

Segurança),

Sra.

Rocil

Bervervanso

(Diretora

do

Departamento de Cultura) e do Sr. Mário Natalino (Diretor do Departamento de
Turismo). Em seguida, todos foram convidados a se posicionarem em pé para
a execução do Hino Nacional. Na seqüência, o Sr. Alex Elias Antun, fez uso da
palavra agradecendo os presentes, falou sobre a importância das Conferências
para a construção conjunta do governo e sociedade civil na elaboração e
controle de Políticas Públicas, desejando bons trabalhados. Em seguida, o Sr.

Laoclark Odonizeti Miotto, ao fazer uso da palavra, agradeceu o esforço dos
presentes, à Comissão Organizadora e àqueles que tornaram possível a
realização desta, passando para a apresentação da REDE SUAS em
Guaratuba, onde pode ser visualizado os Programas, Projetos, Serviços e
Benefícios existentes no município, sendo estes executados tanto pelo governo
como pela sociedade civil organizada, encerrando sua fala reafirmando a
importância desta Conferência, desejando um bom trabalho e declarando
aberta a VIII Conferência Municipal de Assistência Social. Dando continuidade
aos trabalhos, a mesa foi desfeita e procedeu-se a leitura do Regimento Interno
que após algumas alterações foi aprovado pela plenária. Após a leitura e
aprovação do Regimento Interno, a palavra foi passada para a Profª. Msc.
Silvana Marta Tumelero da Universidade Federal do Paraná – Setor Litoral.
Após exposição,da Palestra tendo com tema: A Consolidação dos Suas e a
valorização de Seus Trabalhadores, foi espaço aberto para o debate. Após a
Palestra/Debate, os presentes se dividiram em grupos (por segmentos) para
discutirem sobre a composição do CMAS (não governamental) e os delegados
para a Conferencia Regional, tendo os seguintes grupos: representantes
governamental, representantes das organizações da sociedade civil organizada
e o grupo dos usuários, sendo um trabalho dinâmico. Após entrarem em
consenso com respeito aos delegados e membros para o CMAS, houve um
inervado, cujo registro dos saborosos salgadinhos e docinhos se faz necessário
ao ouvir os elogios dos mesmos. O Trabalho de Grupo, dividido por subtema foi
um dos pontos interessantes com relação às outras conferências, pois cada
participante pode escolher o grupo que gostaria de participar. Este trabalho se
deu de forma tranqüila, tendo alguns pontos que mereceram maiores
esclarecimentos,

havendo

contribuições

significativas

por

parte

dos

participantes. Encerrado os trabalhos em grupo, compôs-se a Plenária Final,
onde cada proposta por subtema foi lida, debatida e feitas às alterações
quando em destaque e aprovadas, sendo eleitas as três primeiras propostas
que consideravam de maior relevância e que seriam encaminhadas para a
Conferência Regional. Encerrado o processo de aprovação das propostas, foi
apresentado os nomes indicados como delegados por segmentos, sendo
também aprovado pela Plenária Final, bem como as Organizações da
Sociedade civil, Trabalhadores e usurários da ala não governamental que

comporão o CMAS da gestão 2011/2013. Farão parte do Conselho Municipal
de Assistência Social, para o Biênio 2011-2013: Representante de Entidade
Usuária de Assistência Social; Arnaldo Pereira Coelho e Adelina Maia Zenere,
Representante dos Profissionais da Área; Sabrine Ane Correa (APAE) e Luzia
Aparecida dos Reis (Recanto Paulo VI), Representante dos Prestadores de
Serviço da Àrea; Elcely Franklin ( Clube Guará) e Valdecy Sobansky ( Clube
Guará), Luiza Nunes de Oliveira ( Tumy) e Maria Baú ( Tumy ).E para
representar

o

Município

na

Conferência

Estadual,

foram

eleitos:

Representantes Governamental; Maria Cristina Newmann e Melayne Regina
Costa; Representantes de Trabalhadores da Área, Juliane Gdla e entidade
ABA; Representantes dos Usuários, Arnaldo Pereira Coelho e Adelina Maria
Zenere; Representante de Entidade de Assistência Social, Luiza Nunes de
Oliveira ( Tumy ) e Maria Baú ( Tumy). Não havendo mais nada a se tratar, o
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, Sr. Laoclark Odonizeti
Miotto, fez uso da palavra, agradecendo os presentes e dando por encerrada a
VIII Conferência Municipal da Assistência Social de Guaratuba-PR.__________

