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Ata da Reunião Ordinária 02/2012 - Data: 22/05/2012
Ata da reunião ordinária do Conselho Municipal de Assistência Social, realizada no dia
22/05/2012, às 14:00 horas na Secretaria Municipal do Bem Estar e Promoção Social,
com a presença dos Conselheiros: Juliane Gdla, Valdecy Sobanski, Arnaldo Pereira,
Osnil Medeiros, Alecxandra Pinheiro, Ir.Luzia Aparecida dos Reis, Bruna e Elcely Fanklin
tendo como pauta a Aprovação do Plano Municipal de Assistência Social 2012/2013.A
Presidente Juliane iniciou falando das visitas que foram feitas as Entidades e das visitas
ainda pendentes, na APADVG e no Instituto Ambiental de Guaratuba. Quanto a
Associação Criança Feliz ( creche baia azul), a comissão fará uma nova avaliação para
fins de registro ou não junto ao conselho,pois trata-se de entidade voltada mais para a
área de educação. Também falou sobre a casa de passagem, que terá sua
nomenclatura alterada para “ Casa da Criança e do Adolescente “ e por determinação
do Ministério Público precisa estar registrada nos Conselhos da Assistência Social e da
Criança e do Adolescente e para isso precisa ter o seu regimento interno aprovado
pelo Conselho.Será enviado uma cópia do regimento para cada conselheiro para ser
analisado e discutido na próxima reunião.Aprovação do Plano Municipal de Ação Social
2012/2013. A Presidente Juliane leu e explicou o conteúdo do Plano de Ação,um
relatório contendo seis paginas, onde estão especificados todos os serviços e
atendimentos realizados pelo Município e a previsão desses atendimentos para o
biênio 2012/2013. Após explicações e colhidas algumas sugestões para alterações,
que serão feitas e após isso o Plano será finalizado e não poderá mais sofrer
alterações. Posto em votação a aprovação do Plano Municipal de Ação 2012/2013, foi
APROVADO POR TODOS os presentes na reunião. Sem mais assuntos para o
dia,finalizamos,
Guaratuba,
22/05/2012._____________________________________________

