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Aos cinco dias do mês de novembro de dois mil e quatorze, 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, sob a presidência de Marilene Mendes Vicente, com 

auxílio da secretaria executiva Josiane de Oliveira Valgas, sendo que estiveram presentes os 

seguintes representantes: José Eduardo Bittencourt (CEACA), Rosilene Costa Antônio (APAE), 

Maria Ivonete Romualdo (Secretaria de Educação e Cultura), Mara Pereira (Trabalhador do Setor), 

Pedro Rodrigues Borges (Secretaria de Indústria e Comércio), Rodrigo Oliveira Mendonça 

(Secretaria de Administração), Graça Luz da Silva (Trabalhador do Setor), Rosa Machado Silveira 

(CEACA). Ainda estiveram presentes: José Anselmo Pereira, Elizabeth Maccari, Carlos Salvador. 

Inicialmente o contador geral da prefeitura José Anselmo Pereira apresentou a prestação de contas 

dos meses de julho a setembro de dois mil e quatorze, sendo aprovado por este Conselho o valor de 

Quinhentos e oitenta e um mil, cento e setenta e um reais e sessenta e três centavos, tendo em vista 

que o mesmo requisita maiores esclarecimentos sobre o vale transporte, UNICRED, e de alguns 

funcionários que aparecem no descritivo da mesma, sendo Cristiane Patrício, Cristilene Bernardo 

Soares, Dilneide Martins Trindade, Hilda Tassiani Martins. Lembrando que o vale transporte dos 

meses de abril a junho ainda não foram esclarecidos a este órgão, salientando que era assunto da 

pauta, mas não tinha o profissional responsável para esclarecer. Posteriormente Elizabeth esclareceu 

sobre a licitação Projovem, sendo que possivelmente atrasaria um pouco. Também foi esclarecido 

ao Conselho sobre a reunião ampliada com o Conselho Municipal do Idoso, tendo como pauta o 

Reordenamento do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. A assessora Elizabeth 

explicou sobre a Resolução nº 14, de 15 de maio de 2014. Define os parâmetros nacionais para a 

inscrição das entidades ou organizações de Assistência Social, bem como dos serviços, programas, 

projetos e benefícios socioassistenciais nos Conselhos de Assistência Social. Portanto, ficou 

decidido que a secretária executiva do Conselho encaminhasse a resolução para o e-mail dos 

conselheiros. Elizabeth ainda esclareceu sobre o novo marco regulatório que regulará sobre as 

organizações da sociedade civil. O assessor Carlos Salvador esclareceu sobre o concurso público no 

município, que possivelmente vai atrasar o concurso. Nada mais a se tratar encerrou-se a reunião e 

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


