Ata 01/2011 da reunião ordinária do Conselho Municipal da Assistência
Social, realizada no dia vinte e quatro de fevereiro de dois mil e onze, na
Secretaria Municipal do Bem Estar Social, tendo como pautas: leitura da ata
anterior, aprovação de contas dos recursos do IGD, compra de um veiculo
ampliação do CRAS e reforma da Unidade Social Marcilio Dias, situação
atual da APMI, novos pedidos de Registro junto ao Conselho e divulgação
do calendário de reuniões. Após a leitura da ata anterior a Sra. Eucely Pediu
para acrescentar uma observação que não compareceu na ultima reunião por
motivos de saúde. Em seguida a Sra. Sherlei explicou que a partir de dois
mil e nove os recursos vindos do IGD, devem ter prestação de contas, até o
dia trinta e um de marco de dois mil e onze, tanto na Instância de Controle
Social do Programa Bolsa Família e também pelo Conselho Municipal da
Assistência Social. Em seguida falou da necessidade de aquisição de um
veiculo, ampliação do CRAS e reformas na Unidade Social Marcilio Dias,
com os recursos do IGD, que até o momento são de aproximadamente (
60.000,00) sessenta mil reais. Veiculo básico de valor aproximado de
(27.000,00) vinte e sete mil reais, que será usado para atender em especial a
Secretaria do Bem Estar Social, Programa Bolsa Família que precisa fazer
muitas visitas as famílias beneficiarias, atender denúncias que chegam ao
setor de Bolsa Família. POSTO EM VOTACÃO A COMPRA DO
VEICULO, FOI APROVADO POR UNANIMIDADE. Próxima pauta a
ampliação do CRAS e reformas na Unidade Social Marcilio Dias. A
Sra.Sherlei relatou que fez uma consulta junto ao escritório regional, onde
constatou que os recursos do IGD podem ser usados para a ampliação do
CRAS e reformas na Unidade Social Marcilio Dias. A Sra. Sherlei explicou
da necessidade de ampliação, que o CRAS para poder ofertar mais cursos a
população e também para melhor atendê-los, precisa dessa ampliação, e
que o custo ficará em torno de (15.000,00) quinze mil reais. E as reformas
na Unidade Social Marcilio Dias, onde funciona o Programa Peti (
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil ) que será a troca de vidros
das janelas, compra de mesas e cadeiras para o refeitório e principalmente
uma revisão em toda a parte elétrica, que esta muito precária. POSTO EM
VOTACÃO A AMPLIACÃO DO CRAS E REPAROS DA UNIDADE
SOCIAL MARCILIO DIAS,
FORAM APROVADAS POR
UNANIMIDADE. Próxima pauta, a situação atual da APMI. A Sra. Sherlei
falou que o Sr. Lao da Guarda Mirim, fez uma denuncia junto ao Conselho
da Criança e do Adolescente, que o
imóvel que pertence a APMI, está sendo usado por uma família, com
autorização do Capitão Alceu, que faz parte do Conselho da APMI e
solicitou providencias ao Conselho Municipal da Assistência Social para
resolver essa situação. O Conselho Municipal da Assistência Social de
Guaratuba, em reunião nessa data, decidiu que fará uma solicitação junto
Ministério Público, para que tome as devidas providências para a
desocupação do imóvel. Também foi sugerido fazer uma comissão,

juntamente com a ata dessa reunião, para pessoalmente conversar com o
promotor Municipal. Para isso será convocada uma reunião extraordinária,
onde será convidado o Sr. Lao.Próximos assuntos ; os pedidos de registro
junto ao Conselho das Entidades; Guarajú e Associação Luz do Mundo e
Instituto Esperança Mirim. Ficou acertado que uma Comissão do Conselho
fará uma visita a essas entidades, para verificar instalações e os trabalhos
que desenvolvem para liberação do Registro. Também que o calendário de
reuniões será divulgado em jornal. Outros assuntos; a Sra. Eucely pediu
informações de como esta a situação da casa de passagem. A Sra. Sherlei
explicou que atualmente esta na Unidade Social Marcilio Dias, em boas
condições e que o projeto para a construção da nova casa já esta pronto,
apenas aguardando o inicio das obras. Também que os recursos para
construção são de cinqüenta mil reais e que o município tem o prazo para
usar esses recursos até outubro de dois mil onze, ultrapassando essa data
poderá perder esses recursos , pois os mesmos foram liberados em dois mil
e seis, mas na época por falta de certidão negativa do município não foi
liberado o recurso. No ano de dois mil e dez , já com toda a documentação
em dia pela Prefeitura, tivemos que fazer uma atualização do Projeto ,
enviamos a Secretaria de Estado da Criança e Juventude,para análise,
aprovação e publicação no diário oficial do Estado, junto ao Conselho
Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Estamos somente no
aguardo do cronograma da mão de obra e planejamento para a construção,
solicitada junto ao Secretario Municipal de Finanças e Planejamento, Sr. Gil
Justus,através de oficio nº 135 de vinte e dois de fevereiro de dois mil e
onze, informando ainda neste oficio , o prazo de vigência do convênio para
concluir a obra, que termina em outubro de dois mil e onze. Sem mais
assuntos, eu Paulo Alfonso digitei e assino a presente ata, os demais em rol
apartado.

