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Aos seis dias do mês de agosto 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: Pedro Borges (Secretaria de Indústria e 

Comércio), Rosilene Costa Antônio (APAE), Rodrigo de Oliveira Mendonça (Secretaria de 

Administração e Finanças), Rosa Machado Silveira (CEACA), Mara Pereira (Secretaria de 

Assistência Social), Graça Luz da Silva (Trabalhadores do Setor), Maria Ivonete S. Romualdo 

(Secretaria de Educação e Cultura), Vanderléia Batista da Silva (Trabalhadores do Setor), Dhanyela 

Cardoso (usuária da política de assistência social).  Ainda estiveram presentes: Valdenir de Oliveira 

e Elizabeth Maccari. Inicialmente a Coordenadora Graça do CREAS e também conselheira explicou 

sobre o Projeto Arte e Comunicação, que são praticas voltadas para atender os adolescentes que 

estão nos serviços de Prestação de Serviço a Comunidade e Liberdade Assistida. Esclareceu 

também que estão sendo realizado levantamento de custo até o valor de oito mil reais. Graça ainda 

informou que o evento que aconteceu no dia trinta de junho de dois mil e quatorze sobre 

Erradicação do Trabalho Infantil foi bastante positivo para a sociedade do município. 

Posteriormente foi passada a palavra para o Coordenador Valdenir, onde esclareceu sobre o 

conjunto de ações vinculado ao CRAS, sendo o Cinema no CRAS, tendo em vista que o objetivo é 

atingir as famílias (público do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos). O contador 

José Anselmo chegou a reunião quando já estava terminando, onde os conselheiros decidiram que a 

sua apresentação deverá ser deixada para a próxima reunião, inclusive com a apresentação em data 

show para melhor visualização para os conselheiros. Todos concordaram. O Coordenador Valdenir 

também informou ao Conselho que a Resolução referente ao cofinanciamento estadual para 

proteção básica deverá ser alterada, pois foi colocado o valor de vinte seis mil, seiscentos e setenta e 

oito reais e trinta e dois centavos, sendo que em contato com o Estado os mesmos informaram o 

erro que no final do valor deverá ser dezesseis centavos e posteriormente encaminhar a resolução 

alterada aos mesmos. Todos concordaram com a alteração. Nada mais a se tratar encerrou-se a 

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

 

 


