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Aos três dias do mês de setembro de dois mil e quatorze, às oito horas e trinta minutos, na sala de 

reunião da Secretaria de Assistência Social, na rua João Rodrigues Martins, reuniu-se 

ordinariamente o Conselho Municipal de Assistência Social, sob a presidência da senhora Marilene 

Mendes Vicente, com auxílio da secretária executiva Josiane de Oliveira Valgas, sendo que 

estiveram presentes os seguintes representantes: Rosilene Costa Antônio (APAE), Maria da Glória 

Flôr Corrêa (Secretaria Municipal de Saúde), Vanderléia Batista da Silva (Trabalhador do SUAS), 

Daniela Machado Cruz (Trabalhador do SUAS), Alcimara Bosa Pereira (Secretaria de Indústria e 

Comércio), Rodrigo Oliveira Mendonça (Secretaria de Administração e Finanças), Rosa Machado 

Silveira (CEACA), Graça Teresinha Luz da Silva (Trabalhador do SUAS), Maria Ivonete dos 

Santos Romualdo (Secretaria de Educação), Cleide Agostinho (Secretaria de Assistência Social), 

Marilene Mendes Vicente (usuária da política de assistência social), Valtemir Aguiar. Ainda 

estiveram presentes: José Anselmo Pereira, Ronaldo Silva Gomes, Valdenir Martins de Oliveira, 

Katiane Vargas, Elizabeth Maccari. Primeiramente foi apresentado pelo contador geral da prefeitura 

José Anselmo Pereira a prestação de contas dos meses de abril a junho de dois mil e quatorze, 

totalizando o valor de Quinhentos e Cinqüenta e dois mil, Oitocentos e Noventa e Três Reais e 

Sessenta Centavos, sendo aprovada pelo Conselho. A profissional Katiane questionou sobre o valor 

de onze mil reais destinado ao vale transportes para a assistência social, já que acredita que não são 

tantos profissionais que recebem o mesmo. A secretaria se encarregará de encaminhar memorando 

para esclarecimentos sobre o valor. Foi apresentada a prestação de contas pelo senhor Ronaldo 

Silva Gomes referente aos recursos cofinanciados do Estado e Federal, sendo que em relação ao 

Fundo Estadual de Assistência Social será devolvido o valor para investimento no valor de cinco 

mil, oitocentos e setenta em um reais e dois centavos para a Secretaria de Estado. Esse recurso era 

destinado para investimento da Proteção Social Especial de Média Complexidade. Em relação ao 

recurso para custeio a Secretaria de Estado aceitou que o valor de sete mil, seiscentos e vinte e nove 

reais e vinte e dois centavos fosse reprogramado, sendo que abriram uma exceção para o município. 

Portanto, o Conselho Municipal de Assistência Social de Capivari de Baixo, deliberou 

favoravelmente a reprogramação do recurso cofinanciado através do Fundo Estadual de Assistência 

Social destinados aos serviços de alta complexidade no valor a seguir estabelecido: Custeio sete 

mil, seiscentos e vinte e nove reais e vinte e dois centavos. A deliberação será normatizada por meio 

de Resolução de número quarenta e nove de dois mil e quatorze. Todos assinaram o parecer. 

Posteriormente foi apresentado pela conselheira Graça, bem como coordenadora do CREAS, 

explicação sobre o projeto de orientação aos familiares com usuários de substâncias psicoativas. O 

objetivo é trabalhar com o número aproximado de vinte e cinco famílias, entre setembro até 

dezembro de dois mil e quatorze, sendo o valor gasto até oito mil reais. Posteriormente foi 

explicado sobre o evento que acontecerá no dia dezenove de setembro de dois mil e quatorze 

referente ao Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, tendo como tema Pessoa com 

Deficiência: Provocativos para um mundo melhor, sendo que será ministrada pelo palestrante Mário 

Cezar da Silveira. Foi explicado que o evento acontecerá no auditório do Parque Ambiental da 

Tractebel, sendo que será pago o valor de duzentos e cinqüenta reais para a locação do local, tendo 

em vista que o valor é de um salário mínimo, mas já que o evento é com relação ao Conselho, o 

mesmo se sensibilizou e locou por valor mais acessível. Por último, o coordenador do CRAS 

explicou que em uma próxima reunião estará explicando sobre oito projetos que estão elaborando 



para posteriormente desenvolve-lo. Nada mais a se tratar encerrou-se a reunião e eu Josiane de Oliveira 

Valgas lavrei a presente ata que segue assinada pelos demais. 

 

 


