Ata da reunião ordinária do mês de junho de dois mil e onze da Instância
de Controle Social do Programa Bolsa Família, realizada no dia quatorze
de junho de dois mil e onze , na secretaria Municipal do Bem Estar Social,
com a presença dos conselheiros: Luzia Pereira Garcia, Paulo Alfonso
Bianchin, Edna Castro e José Luiz Miranda.Após a leitura da Ata anterior,
passamos as pautas do dia. Resumo de pagamentos do bolsa família
referente ao mês de maio, onde consta um total de duas mil e sessenta e
sete famílias recebendo benefícios. Saldo atual da conta do Igd, no valor de
sessenta e oito mil quatrocentos e noventa e oito reais e noventa e dois
centavos. Situação da compra do veiculo com recursos do Igd. Foi
apresentado a todos o edital do pregão eletrônico, número onze de dois mil
e onze, onde torna público a quem possa interessar a realização da
licitação,para a aquisição do veiculo, que terá a abertura das propostas no
dia dezesseis de junho. Solicitação de compras de equipamentos para
atender o programa bolsa família, sendo: Para a Secretaria de Saúde: Uma (
01) impressora multifuncional, quatro(04) arquivos de aço, quinhentas
(500) pastas suspensas. Para atender o Cras: Uma (01) plastificadora, dois
(02) computadores completos, uma (01) impressora multifuncional. Para a
Secretaria do Bem Estar Social: Uma (01) plastificadora, duas (02) telas de
computador de dezenove polegadas, um ( 01) televisor de vinte e seis
polegadas, um (01) aparelho de dvd, um ( 01) retro projetor, um(01)
suporte para televisor de vinte e seis polegadas e uma (01) impressora laser
e uma (01) máquina fotográfica digital. Aprovado por todos, a compra dos
equipamentos será encaminhada ao gestor do programa bolsa família para
solicitar a compra. Outros assuntos; foi informado que uma vez ao mês
será publicado em jornal local, um resumo das reuniões de todos os
Conselhos,onde ocorreu no dia dez de junho a primeira publicação .
Também falamos da Unidade Social Marcilio Dias, que no momento não
serão feitos investimentos como previstos anteriormente. Motivo este que
esta previsto para o local a construção do Centro da Juventude pelo
Governo Estadual. Não havendo mais assuntos para o dia, eu Paulo
Alfonso digitei e assino a presente ata juntamente com os demais
conselheiros.Guaratuba, quatorze de junho de dois mil e seis.

