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Aos dois dias do mês de abril 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), Cleide Agostinho 

(Secretaria Municipal de Assistência Social), José Eduardo Bittencourt (CEACA), Alcimara Bosa Pereira 

(Secretaria Municipal de Indústria e Comércio), Valtemir Aguiar (Secretaria Municipal de Obras), Rosa 

Machado Silveira (CEACA), Maria Ivonete S. Romualdo (Secretaria Municipal de Educação), Ageu Paes 

(Rotary Club), José Carlos Mendes (Associação Palmares de Ilhotinha), Juliana Backes Fernandes 

(Secretaria Municipal de Saúde). Também estiveram presentes na reunião: Elizabeth Maccari, Josué Izidoro 

Flor, Edcarla B. da Silva, Legiane Flor Pereira. A presidente Marilene deu início à reunião, onde foi 

realizada a leitura da ata cento e cinqüenta e dois pela secretária executiva. Inicialmente foi observado pela 

conselheira Rosa que na leitura da ata de número cento e cinqüenta e dois foi colocado o valor aprovado para 

a SANC, sendo hum mil e oitocentos reais, tendo em vista que deveria ter sido colocado o valor de dezoito 

mil reais. Retifica-se o valor no total de Dezoito Mil Reais, conforme resolução já deliberada pelo Conselho 

de número vinte e oito de dois mil e quatorze. A presidente passou a palavra para a assessora técnica 

Elizabeth, sendo que apresentou o projeto de qualificação da equipe técnica do Serviço de Convivência, 

sendo que foi aprovado pelo Conselho. Posteriormente a secretária executiva explicou novamente sobre os 

Fóruns que deverão ser realizados para definição da composição da sociedade civil no Conselho. O Fórum 

dos usuários da política de assistência social será no dia quinze de abril de dois mil e quatorze, às nove horas, 

no Centro de Convivência da Terceira Idade. O Fórum das entidades será no dia dezesseis de abril de dois 

mil e quatorze, às oito horas e trinta minutos, na sala de reunião da sala de reunião da Secretaria de 

Assistência Social. O Fórum dos Trabalhadores do SUAS será no dia vinte e três de abril de dois mil e 

quatorze, às nove horas, no Centro de Convivência da Terceira Idade.  Todos os conselheiros presentes 

concordaram com as definições das datas dos Fóruns, bem como as alterações da composição do assento da 

sociedade civil, já que são determinações do Conselho Nacional de Assistência Social. A presidente juntos 

com os demais conselheiros decidiram fazer uma comissão para análise do requerimento de inscrição da 

entidade CREISMA. A comissão ficou composta por: Alcimara Bosa Pereira (Secretaria de Indústria e 

Comércio), Rodrigo Oliveira Mendonça (Secretaria de Administração), Marilene Mendes Vicente (usuária 

da assistência social), Rosa Machado Silveira (CEACA). Posteriormente foi dada a palavra para o 

representante da entidade, o senhor Josué, onde explicou as finalidades do Centro de Recuperação, os 

trabalhos que são realizados, os internos que possui atualmente, bem como foi questionado pelos 

conselheiros se os internos que estão presentes são gratuitos, o mesmo confirmou que a entidade seria 

gratuita para os internos. Também esclareceu que existe a parceria do município para o atendimento aos 

internos pelo psiquiatra Benhur do CAPS. Foi esclarecido pelo Conselho que a comissão estaria definindo 

uma data para análise da documentação, bem como uma visita a entidade. O mesmo questionou sobre o dia 

da visita. A presidente explicou que a visita seria uma fiscalização a entidade, onde essas datas não são 

divulgadas. Nada mais a se tratar encerrou-se a reunião e eu Josiane de Oliveira Valgas lavrei a presente ata 

que segue assinada pelos demais.      

 

 

 

 



 

 


