Ata da reunião ordinária o mês de Abril de 2011 da Instância de Controle
Social do Programa Bolsa Família, realizada no dia 10 de maio de 2011, na
Secretaria Municipal do Bem Estar e Promoção Social. Após a leitura da
Ata anterior, a Conselheira Terezinha Nichelatti, observou que não constou
em Ata a solicitação de compra de equipamentos para a saúde, assunto da
ultima reunião, o qual está sendo registrado nessa ata, que são:mesa,
cadeira e armário. Terezinha também solicitou que os operadores do
cadúnico, informem as famílias, principalmente as mães,para que procurem
o posto de saúde mais próximo, façam o acompanhamento, de pré natal e o
peso das crianças. A Sra. Gisele representante do Petti, passou uma
situação de uma criança que está na casa de passagem, a mesma foi
abandonada pelo pai. E que esta criança está freqüentando o Programa Petti
, mesmo sem receber o beneficio. Esta aguardando a vinda do pai ou uma
decisão judicial para que a mesma possa ser inclusa no cadúnico. Gisele
ainda sugeriu em bloquear o beneficio do pai, forçando o assim a aparecer,
pois faz muito tempo que ninguém sabe do seu paradeiro. Terezinha
sugeriu entrar direto no sistema do Suas e solicitar o bloqueio. Ação essa
que será tomada. Passamos para as pautas do dia, sendo a primeira a
escolha do vice-presidente. Nessa reunião não houve escolha, apenas a
Conselheira Terezinha, indicada pela maioria, ficou de rever alguns
assuntos com o Secretário da Saúde, e na próxima reunião dirá se aceita a
vice-presidência ou não. Próxima pauta, resumo de pagamentos do mês de
abril,sendo: trinta e duas famílias recebendo pelo programa petti e duas mil
e setenta e sete pelo bolsa família, totalizando um valor de duzentos e nove
mil setecentos e noventa e seis reais. Próxima pauta, saldo atual da conta do
IGD. Foi solicitado a tesouraria, a qual informou que valor atual é de
setenta mil cento e oitenta e nove reais e noventa e cinco
centavos.Próximos assuntos,; situação da compra do veículo, ampliação do
cras e reparos na Unidade Social do Petti. A compra do veículo está apenas
aguardando a licitação, que será feita junto com a secretaria da educação e
saúde que também estão adquirindo um veículo. Quanto a ampliação do
Cras e reparos na Unidade Social do Petti, será dado prioridade ao CRAS.
Devido ao espaço ser muito pequeno para atender a população, que agora
também conta com o cadastro do bolsa família. Quanto ao inicio da obra,
ainda não começou devido que foi pedido para rever todos os orçamentos e
projetos anteriores. Os reparos na Unidade Social do Petti, não será iniciada
de imediato. O Secretário Lao Miotto em conversa com a Sra. Fernada
Richa, esposa do Governador do Paraná, ficou sabendo que o Centro da
Juventude está aprovado para Guaratuba,e o local escolhido pelo Governo
Estadual foi justamente a Unidade onde está Petti.E que a intenção é de
inaugurar até o final do ano. Desta forma não será gasto recursos do IGD
em reparos.A Unidade será reformado quando for construído o Centro da
Juventude. A Sra. Gisele coordenadora do Programa Petti, sugeriu que

fosse revisto a parte de higiene na Unidade, além de cadeiras, mesas para o
refeitório. E a última pauta, a solicitação de compra os de equipamentos
para melhorar o atendimento dos beneficiários do Programa Bolsa
Família,sendo: um suporte para senhas, um televisor,um dvd e monitor de
dezessete polegadas para a Secretaria e um computador completo para o
CRAS, para atendimento ao Bolsa Família. Posto em votação, OS
EQUIPAMENTOS FORAM APROVADOS POR UNANIMIDADE. O Sr.
Lao falou da visita que fizeram na localidade do Cubatão, com a equipe do
Bolsa Família, onde constataram que muitas famílias estão recebendo o
beneficio indevidamente, prejudicando quem realmente precisa. Vai ser
feita novamente uma visita a localidade, com o auxilio da Assistente
Social, para resolver essas situações. Sem mais assuntos para o momento,
eu Paulo Alfonso digitei e assino a presente ata,os demais em rol apartado.

