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Aos quatro dias do mês de março 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, sob a presidência de 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), Vanderléia Batista da 

Silva (Trabalhador do Setor), Rosilene Costa Antônio (APAE), Alcimara Bosa Pereira (Secretaria 

de Indústria e Comércio), Maurício Carneiro (Secretaria de Obras), Graça da Silva (Trabalhador do 

Setor), Marilene Mendes Vicente (usuária da política de assistência social), Aline Bittencourt 

Domingos (Secretaria de Educação), Mara Pereira (Secretaria de Assistência Social). Ainda 

estiveram presentes: Elizabeth Maccari, Katiane Borges, Ronaldo Gomes. Inicialmente houve a 

eleição para a nova mesa diretora do Conselho, sendo eleita como presidente a senhora Alcimara 

Bosa Pereira, representando o governo, sendo eleita como vice-presidente a senhora Marilene 

Mendes Vicente, e como secretária a senhora Graça Teresinha da Silva. Todos aprovaram com a 

nova mesa diretora deste Conselho. Posteriormente foi passada a palavra para a senhora Elizabeth 

Maccari realizar a reapresentação da Resolução que irá regulamentar os critérios dos Benefícios 

Eventuais em situações de vulnerabilidade temporária ou calamidade pública para os habitantes do 

município, conforme trata o artigo 22 da Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS nº 8.472/93, 

institucionalizada pela Lei nº 12.345/2011 que estabelece os princípios da Política de Assistência 

Social e dá outras providências. Todos aprovaram a Resolução nº 71/2015. O conselheiro Maurício 

salientou que no final do ano de dois mil e quinze seria importante rever a questão da pecúnia para 

os alimentos referentes aos benefícios eventuais. E por último, a conselheira Graça e também 

coordenadora do CREAS explicou que no dia 13 de março de 2015, haverá um evento referente ao 

Dia da Mulher, tendo como tema: Papel da mulher na sociedade e empoderamento da mulher. Nada 

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

assinada pelos demais. 
 

 


