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Ata da reunião ordinária do Conselho Municipal de Assistência Social,realizada no dia 19/09/2012 às 09:30min, na
Secretaria Municipal do Bem Estar e Promoção Social, com a presença dos Conselheiros: Maricel Auer, Ursulina
Maria da Silva, Alecxandra Pinheiro, Maria Yochimi Shibata e Luiza Nunes de Oliveira e tendo como pautas:1) leitura
e aprovação da ata anterior,2)levantamento das deliberações da VIII Conferência Municipal, 3) informativo sobre
Suas, Cras e Creas e outros assuntos. Após a leitura da ata anterior e sendo aprovada passamos ao item
dois,levantamento das propostas da VIII Conferência Municipal que foram realizadas. Das doze propostas apenas
uma foi concretizada, a implementação do CREAS. As demais propostas continuarão a serem trabalhadas até o final
da gestão.Próximo assunto, foi lido pela Assistente Social Maricel e entregue aos Conselheiros um informativo
explicando o que é o suas, cras e creas, bem como seus programas desenvolvidos no município. 4) Outros
assuntos; A Presidente Maricel Auer falou de uma resolução vinda do MDS que será enviada a todas as entidades
inscritas no Conselho para fins de recadastramento até o dia 30/09/2012. Também falou da situação atual do
CRAS que com sérios problemas de segurança, que nesse ano já foi arrombado por duas vezes causando grandes
prejuízos de equipamentos e transtornos nos trabalhos. Para isso foi orçado a colocação de grades nas janelas e
reforços nas portas no valor total de R$ 1.500,00 ( hum mil e quinhentos reais ), recursos do IGD,sendo necessária
a aprovação do Conselho.Posto em aprovação a colocação de grades, foi aprovado pelo Conselho
Municipal de Assistência Social. Em seguida a funcionária da Secretaria Sueli Padilha, participando da
reunião apresentou uma lista de equipamentos que deverão ser adquiridos para atender as necessidades da
Secretaria do Bem Estar ,Cras e Creas com recursos do IGD e que precisam passar pela aprovação do
Conselho,sendo: 10 ( dez) computadores,10 ( dez ) condicionadores de ar, 10 (dez) filtros de linha, 04 ( Quatro)
nobreaks, 05 ( cinco) impressoras laser, 02 (duas) fotocopiadoras, 100(cem) pastas para arquivo morto,
50(cinqüenta) cartuchos para impressoras) e 01(Uma ) caixa de caneta marca texto.Posto em aprovação pelo
Conselho os equipamentos e materiais citados foram aprovados para compra. Sueli também falou da
alteração de CNPJ, que agora o Fundo Municipal de Assistência Social Possui CNPJ próprio e sobre a aquisição

dos veículos, sendo um com recursos do IGD para a tender as necessidades da Secretaria e o Bolsa Família e o
outro com recursos do FIA para uso exclusivo do conselho Tutelar, que também recebeu computadores e
impressoras novas. A próxima reunião estaremos realizando no CRAS. Sem mais assuntos, finalizamos. Guaratuba,
19/09/2012.______________________________________________

