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Aos doze dias do mês de março de dois mil e quatorze, às oito horas e trinta minutos, na 

sala de reunião da Secretaria Municipal de Assistência Social, na Rua João Rodrigues 

Martins, reuniu-se ordinariamente o Conselho Municipal de Assistência Social, sob a 

presidência da conselheira Marilene Mendes Vicente, com auxílio da secretária 

executiva Josiane de Oliveira Valgas, sendo que estiveram presentes os seguintes 

representantes: Rodrigo de Oliveira Mendonça (Secretaria de Administração e 

Finanças), Alessandra Francioni Silva (Secretaria Municipal de Assistência Social), 

José Eduardo Bittencourt (CEACA), Hamilton S. Ramos (SANC), Eduardo Alves 

Barbosa (SANC), Rosilene Costa Antônio (APAE), Vera Regina Rodrigues (APAE), 

Alcimara Bosa Pereira (Secretaria Municipal de Indústria e Comércio), Valtemir Aguiar 

(Secretaria Municipal de Obras), José Carlos Mendes (Associação Palmares de 

Ilhotinha), Maria Ivonete dos Santos Romualdo (Secretaria Municipal de Educação), 

Ageu Paes (Rotary Club). Também estiveram presentes na reunião: Vanderleia Batista, 

Elizabeth Maccari e José Anselmo Pereira. A presidente Marilene deu início à reunião, 

onde foi realizada a leitura da ata cento e cinqüenta pela secretária executiva. 

Inicialmente foi apresentado ao Conselho os critérios de acesso aos benefícios eventuais 

– auxílio funeral, com resolução pronta de número vinte e cinco de dois mil e quatorze, 

com a possibilidade de alteração pelos (as) conselheiros (as) para posterior aprovação.A 

conselheira Vera e o conselheiro Hamilton questionaram alguns artigos da resolução 

para esclarecimentos deste órgão. Posteriormente foi apresentado pela assessora técnica 

Elizabeth Maccari o plano de aplicação de reprogramação dos recursos cofinanciados 

do ano de dois mil e treze, sendo que foi aprovado por maioria absoluta do Conselho, 

conforme resolução de número vinte e sete do ano de dois mil e quatorze. A mesma 

apresentou um quadro com os valores que serão utilizados na reprogramação, sendo que 

posteriormente ficarão disponíveis na Secretaria Executiva do Conselho. Posteriormente 

foi dado ciência ao Conselho sobre o Termo de Aceite dos serviços de acolhimento de 

crianças, adolescentes e jovens, conforme resolução de número vinte e seis do ano de 

dois mil e quatorze. Foi questionado pela conselheira Vera quantos funcionários 

existem na gestão da Assistência Social, sendo que foi respondido que no total são 

quarenta e três funcionários que prestam serviços no Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos (PETI), Casa Lar, CRAS, CREAS e Secretaria. 

Posteriormente foi apresentado pelo contador José Anselmo Pereira a execução 

financeira do plano municipal do ano de dois mil e treze dos meses de outubro até 

dezembro, permanecendo cópia da planilha de despesas pagas na secretaria executiva do 

Conselho. Por fim, o conselheiro Hamilton solicitou que as reuniões tenham uma pauta 

menor, já que vários itens em uma única reunião se tornam cansativo, sendo que vários 

conselheiros concordaram. Foi decidido que o item que é obrigatório a apresentação 

para aprovação e caso seja demorado será o único item de uma reunião, seja ordinária 

ou extraordinária. Quanto aos itens que não sejam demorados poderão permanecer em 

uma única reunião. Todos concordaram. O conselheiro Hamilton ainda ressaltou que 

precisa explicar sobre a situação da Sociedade de Amparo aos Necessitados de Capivari 

de Baixo, sendo um item que permanecerá para próxima reunião. As informações 



referentes sobre o Fórum dos usuários da assistência social e o Fórum dos trabalhadores 

do SUAS também permanecerão para próxima reunião extraordinária. O Conselho 

decidiu que esses itens permanecerão para reunião extraordinária que será realizada no 

dia dezoito de março de dois mil e quatorze, no mesmo horário e local. Nada mais a se 

tratar encerrou-se a reunião e eu Josiane de Oliveira Valgas lavrei a presente ata que 

segue assinada pelos demais. 

   

 

 


