Conselho Municipal de Assistência Social
Ata 06/2011 – data 19/10/2011
Ata da reunião ordinária do Conselho Municipal de Assistência Social, realizada no dia dezenove
de outubro de dois mil e onze, na Secretaria Municipal do Bem Estar e Promoção Social, com a
presença dos Conselheiros: Laoclarck Odonizetti Miotto; Juliane Gdla;Josiane Martins Gomes;
Ursulina Maria da Silva;Osnil da Silva Medeiros;Arnaldo Pereira Coelho;Sabrine Ane Marinho
Correia;Eucely Terezinha Franklin;Valdecy Sobanski;Luiza Nunes de Oliveira e Maria Baú, tendo
como pautas: Posse dos Conselheiros para o biênio 2011/2013 e escolha do vice-presidente.
Com a palavra o Secretário Municipal de Assistência Social e também presidente do Conselho Sr.
Laoclarck deu boas vindas a todos e em seguida foram empossados os Conselheiros. Na
oportunidade foi entregue a todos, material contendo a Lei do Conselho Municipal, o Regimento
Interno e as propostas de trabalhos feitas na Conferência Municipal que deverão ser trabalhadas
durante os dois anos de mandato além de outras que surgirem. Foi explicado sobre as propostas
da conferência, que entre elas esta a implantação do CREAS, que deverá ocorrer até o final do
ano. Próxima pauta,a escolha do vice presidente. Como vice-presidente foi escolhida a Assistente
Social Juliane Gdla.Outros assuntos: Dona Luiza sugeriu que o Conselho forneça aos
Conselheiros um crachá de identificação, desse modo facilitando o acesso dos mesmos as
entidades ou outros órgãos. Solicitação aceita por todos, será providenciado pela Secretaria a
confecção dos crachás. A Sra. Juliane também solicitou que a cada mês seja visitado uma
entidade para verificar como está sendo desenvolvido o trabalho,não só nas entidades com
registro junto ao conselho, mas também com as entidades que ainda não possuem seu registro
junto ao conselho. Proposta aceita será desenvolvida durante o próximo ano. A Sra. Eucely
agradeceu a Secretaria do Bem Estar pelo apoio dado durante as comemorações da Semana da
Pessoa Idosa. Também falou de um Projeto que está sendo desenvolvido em Curitiba,
denominado de Bola Cheia, que atende crianças de até doze anos de idade. Sugeriu em enviar
um oficio a Curitiba para saber quais projetos podem ser desenvolvidos em Guaratuba. O Sr.
Laoclarck explicou sobre o Programa Peti, que para muitos é simplesmente um contra turno
escolar. Também falou sobre a prestação de contas do exercício de 2010 finalizado em setembro,
que precisará passar pela aprovação do Conselho. Será explicado na próxima reunião.

O

Sr.Osnil sugeriu fazer uma retificação junto ao Conselho para a aprovação das contas. Sem mais
assuntos para o dia, eu Paulo Alfonso relatei e assino a presente ata, juntamente com os demais
presentes. Guaratuba,19/10/2011.
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