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Aos seis dias do mês de maio de dois mil e quinze, às oito horas e trinta minutos, na Secretaria de 

Assistência Social, na Rua João Rodrigues Martins, reuniu-se ordinariamente o Conselho Municipal 

de Assistência Social, com auxílio da secretária executiva Josiane de Oliveira Valgas, sendo que 

estiveram presentes os seguintes representantes: Maurício Carneiro (Secretaria de Obras e Viação), 

Milton Fernandes Pereira (Secretaria de Indústria e Comércio), Waldete Goulart João (APAE), 

Vanderléia Batista da Silva (Trabalhador do Setor), Juliana Fernandes Backes (Secretaria de 

Saúde), José Eduardo Bittencourt (CEACA), Mara Pereira (Secretaria de Assistência Social), Aline 

Domingos (Secretaria de Educação e Cultura). Ainda estiveram presentes: José Anselmo Pereira, 

José Carlos Mendes, Valdirene de Aguiar, Elizabeth Maccari. Inicialmente a secretária executiva 

passou a palavra para o senhor José Anselmo apresentar a prestação de contas dos meses de janeiro 

a março de 2015, totalizando o valor de R$ 292.206,42 (duzentos e noventa e dois mil, duzentos e 

seus reais e quarenta e dois centavos). Todos aprovaram a prestação de contas apresentada. 

Posteriormente foi passada a palavra para Elizabeth Maccari esclarecer sobre a Resolução nº 34, de 

28 de novembro de 2011, que define habilitação e reabilitação da pessoa com deficiência e a 

promoção a sua integração à vida comunitária no campo de assistência social e estabelece seus 

critérios. Ficou decidido que haverá futuramente uma reunião extraordinária para explicação do 

conteúdo da APAE, bem como convidar os responsáveis da entidade para o entendimento dos 

serviços fornecidos pela APAE no âmbito dos serviços socioassistenciais. Após, houve a explicação 

sobre o ofício encaminhado a gestão referente aos profissionais efetivos e comissionados, bem 

como para esclarecer quais os profissionais que são pagos com recurso do governo federal. Houve a 

apresentação de todos os profissionais efetivos e comissionados da Secretaria de Assistência Social, 

bem como aqueles que tem 60% do piso cofinanciado para os profissionais efetivos. Sendo assim, 

houve o questionamento do conselheiro Maurício sobre três questões: 1- questionou sobre a 

terceirização de profissionais para a Associação da Terceira Idade, 2 - sobre o Grupo de Mulheres 

porque possuem o aluguel pago pela prefeitura, bem como profissionais pagos com o Fundo 

Municipal de Assistência Social, 3 - e por último cessão de profissional para o CEACA. Em relação 

a Terceira Idade, foi explicado que já houve reunião com o Conselho Municipal do Idoso 

explicando sobre o Reordenamento do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, já que 

deve ser o recurso do governo federal utilizado para o público prioritário da Assistência Social, e 

com relação a terceira idade dividir então essa conta entre todas as Secretarias do município, pois 

não compete a assistência social bancar essa conta sozinha, já que tem o público prioritário a ser 

atingido. A administração já está ciente dessa discussão sobre a terceira idade, bem como o jurídico 

havia se posicionado sobre a Associação Unidos da Terceira Idade. E com relação aos demais 

assuntos caberá a este Conselho encaminhar ofícios aos setores responsáveis para apresentação da 

explicação dos demais pontos questionados. E também já cobrar da administração um 

posicionamento eficaz sobre a Terceira Idade. O Conselho aprovou e decidiu que os 

questionamentos levantados devem ser esclarecidos. E com relação à apresentação do outro ofício 

deste Conselho solicitando explicações sobre as pendências de projetos, se foram realizados ou não 

ficará para a próxima reunião ordinária. Nada mais a se tratar encerrou-se a reunião e eu Josiane de 

Oliveira Valgas lavrei a presente ata que segue assinada pelos demais. 
 

 

 

 


