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Ao primeiro dia do mês de abril 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 Alcimara Bosa Pereira, com auxílio da secretária 

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

Alcimara Bosa Pereira (Secretaria de Indústria e Comércio), Vanderléia Batista da Silva 

(Trabalhador do Setor), Maurício Carneiro (Secretaria de Obras), Marilene Mendes Vicente 

(usuária da política de assistência social), Maria Ivonete Romualdo (Secretaria de Educação), Mara 

Pereira (Secretaria de Assistência Social), Graça Luz da Silva (Trabalhador do Setor). Ainda esteve 

presente: Elizabeth Maccari. Inicialmente foi esclarecido que o demonstrativo de execução 

financeira dos recursos cofinanciados do ano de dois mil e quatorze do governo federal será 

apresentado pelo profissional Ronaldo na reunião extraordinária que acontecerá no dia quinze de 

abril de dois mil e quinze, sendo que todos concordaram. Foi apresentado pela profissional 

Elizabeth Maccari o plano de aplicação dos recursos cofinanciados do ano de dois mil e quinze, 

bem como as metas da Secretaria de Assistência Social. A técnica Elizabeth esclareceu que início 

de dois mil e quinze os profissionais trabalharam em cima da reprogramação sendo encaminhado 

em doze de fevereiro para contabilidade. Assim, o profissional Ronaldo fez o levantamento de todos 

os recursos destinados a Assistência Social, fez o relatório e encaminhou para o setor de 

Contabilidade. Este demorou quarenta e cinco dias para a resposta, tendo o projeto de lei referente 

das subvenções sociais para entidade privada aprovado antes do órgão gestor que é a rede pública, 

sendo que a Assistência Social trabalha com a proteção social. Em relação à Lei Federal que 

estabelece os critérios sobre a chamada pública referentes ao repasse de recursos a mesma, 

Elizabeth esclareceu que um profissional da AMUREL estará verificando a possibilidade de trazer 

um profissional com domínio do assunto para repassar as informações a todas as entidades do 

município. Foi esclarecido que a Conferência Municipal de Assistência Social deverá acontecer até 

o mês de agosto de dois mil e quinze. Nada mais a se tratar encerrou-se a reunião e eu Josiane de 

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

 

 


