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Ata Reunião Ordinária 04/2012 Data: 18/07/2012
Ata da reunião Ordinária 04/2012 do Conselho Municipal de Assistência
Social,realizada no dia 18/07/2012, na Secretaria Municipal do Bem Estar e
Promoção Social, com a presença dos conselheiros: Laoclarck Odonizetti Miotto,
Juliane Gdla, Josiane Martins Gomes, Osnil da Silva Medeiros, Valdecy Sobanski
e tendo como pautas: 1)aprovação da ata anterior, 2)aprovação do Plano de
Co-financiamento do Governo Federal 2012 e Demonstrativo físico financeiro
2011, 3) Alteração na presidência do Conselho, 4)Outros assuntos. Antes dos
assuntos em pauta a Conselheira Juliane fez um resumo das visitas feitas as
entidades que estão solicitando registro ou renovação do mesmo junto ao
Conselho. A Associação Criança Feliz, precisa alterar seu CNPJ,o atual esta
voltado para a educação,desta forma não se enquadrando como assistência
social, O Instituto Ambiental de Guaratuba está no momento em obras, não
sendo possível registro ainda. A Associação Luz do Mundo e Associação Santa
Rita será agendado visita novamente. Em seguida o Sr. Marcelo Rodrigues
entregou uma cópia do Plano de Co-financiamento para ser analisado e
aprovado. O Sr. Marcelo leu e explicou todo o Plano, e os Conselheiros
questionaram sobre a falta de funcionários efetivos, que esse problema já vem
ocorrendo a longo tempo e nada se fez até agora para resolver. Também foi
questionado sobre os recursos dos Programas de alta complexidade, que o
Município não recebe. Esses recursos terão que serem assegurados no
Orçamento do PPA .Questão essa que será analisada pelo departamento de
contabilidade.Após as explicações e questionamentos, Posto em aprovação,
o Plano de Co-financiamento 2012 e o demonstrativo físico financeiro
2011, foram aprovados pelos presentes. Alteração na presidência. O Sr.
Lao explicou que não poderá continuar na presidência do conselho, pelo motivo
que Gestor Municipal e Presidente do Conselho não podem ser a mesma
pessoa. Por esse motivo pedirá desligamento do Conselho e em seu lugar
assumirá a Assistente Social Maricel Auer,que exercerá a função de Presidente
do Conselho de Assistência Social para o término da gestão 2011/2013.Sendo
esses os assuntos para o dia, finalizamos. Guaratuba, 18/07/2012.

