
ATA Nº 187 

Aos treze dias do mês de novembro de dois mil e quinze, às oito horas e trinta minutos, na sala de 

reunião da Secretaria Municipal de Assistência Social, na Rua João Rodrigues Martins, 34, reuniu-

se extraordinariamente o Conselho Municipal de Assistência Social, sob a presidência da 

conselheira Alcimara Bosa Pereira, com o auxílio da secretária executiva Liana Pereira Fidélix, 

sendo que estiveram presentes os seguintes representantes: Saray Battistella (Trabalhador do Setor), 

Rosa Machado Silveira (CEACA), Vanderléia Batista da Silva (Trabalhador do Setor), Mara 

Cristina P. Pereira (Secretaria de Assistência Social), Aline Bittencourt Domingos (Secretaria de 

Educação e Cultura), Alcimara Bosa Pereira (Secretaria de Indústria e Comércio), Rosilene Costa 

Antônio (APAE). Ainda estiveram presentes o senhor José Anselmo Pereira (Setor de 

contabilidade) e a profissional Elizabeth Maccari (Secretaria de Assistência Social). A reunião 

iniciou-se com a prestação de contas, apresentada pelo profissional José Anselmo, do mês de julho, 

agosto e setembro de 2015, totalizando um valor de R$ 679.874,24, sendo aprovada pelo conselho. 

Foi informado sobre o parecer de apreciação das contas anuais do município, ficando decidido para 

que no início de fevereiro marcasse a primeira reunião do Conselho. A profissional Elizabeth  

apresentou uma proposta de capacitação para os funcionários da Secretaria de Assistência Social, 

por uma empresa de consultoria de treinamento pessoal Viva Social, sobre um Workshop – 

Redescobrindo o Ponto Doce (duração de 4 horas) e Atendimento Humanizado (duração de 8 

horas), sendo que a profissional sentiu necessidade de a equipe ter essa capacitação, a mesma 

informou que esta seria ainda para o mês de novembro, solicitando assim aprovação deste conselho 

para um valor de aproximadamente de R$ 4.000,00, sendo que se tem o valor do recurso 

cofinanciado, todos aprovaram. A profissional Saray do CREAS informou sobre um projeto 

tartaminha. E, nada mais havendo a tratar-se, foi encerrada esta reunião. E, para constar, foi lavrada 

esta ata, que após lida e aprovada, segue subscrita pelos membros presentes. 

 

 

 


