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Aos dozes dias do mês de maio 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 extraordinariamente 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: Maria da Glória Flor Corrêa (Secretaria Municipal de Saúde), Alessandra Francioni 

(Secretaria de Assistência Social), Marilene Mendes Vicente (usuária da assistência social), Rodrigo de 

Oliveira Mendonça (Secretaria de Administração e Finanças), Dhanyela Cardoso (usuária da assistência 

social), Valtemir Aguiar (Secretaria de Obras), Vanderléia Batista (Trabalhador SUAS), Graça Teresinha da 

Luz da Silva (Trabalhador do SUAS), Alcimara Bosa Pereira (Secretaria de Indústria e Comércio), Maria 

Ivonete dos Santos Romualdo (Secretaria de Educação), Daniela Machado (Trabalhador do SUAS). Ainda 

estiveram presentes: Katiane V. Sousa (SAS), Elizabeth Maccari (SAS) e Renata Paes (secretaria executiva 

do Conselho). A presidente Marilene deu início à reunião passando a palavra para a assessora técnica 

Elizabeth Maccari explicar sobre o plano de aplicação dos recursos do governo federal do ano de dois mil e 

quatorze. Quanto à aplicação dos recursos serão as seguintes: para mapeamento das famílias do Bolsa 

Família (complementação da reprogramação), aquisição de equipamento a previsão é de trinta mil, seiscentos 

e trinta e um reais e trinta e dois centavos; para aquisição de equipamentos através do IGD, sendo três por 

cento para o CMAS a previsão é de novecentos e dezoito reais e noventa e quatro centavos; para a aquisição 

de equipamentos IGD SUAS a previsão é de sete mil, duzentos e cinqüenta e cinco reais e quarenta e quatro 

centavos; para a compra de materiais expedientes com IGD SUAS de três por cento a previsão é de duzentos 

e dezessete reais e sessenta e seis centavos; para o PAIF a instalação de uma brinquedoteca, aquisição de 

material pedagógico, oficinas de convivência de campanhas educativas, a previsão de contratação de pessoa 

física ou jurídica no valor de vinte e dois mil, duzentos e quarenta reais; para o PAEFI a produção de vídeo 

(combate a violência); produção de material sócio educativo, mobilização social, a previsão é de cento e 

quatro mil e quatrocentos reais; para o PROJOVEM as oficinas sócio educativas e de profissionalização a 

previsão é de trinta mil, cento e cinqüenta reais; para o piso de média complexidade na continuidade do 

projeto cuidadores da alegria a previsão é de sete mil, duzentos e sessenta e cinco reais e vinte e oito 

centavos; para o PETI na alimentação e oficinas socioeducativas a previsão é de trinta mil reais; para os 

benefícios eventuais (auxílio natalidade, auxílio funeral, vulnerabilidade temporária) a previsão é de sete mil, 

setenta e cinco reais e dez centavos; para a proteção básica nas oficinas sócio educativas a previsão é de vinte 

e seis mil, seiscentos e setenta e oito reais e trinta e dois centavos; para a proteção especial nas oficinas de 

orientação psicossocial e educativas, na compra de equipamentos a previsão é de setenta e seis mil e trinta e 

dois reais; na casa lar para a manutenção e compra de equipamentos a previsão é de vinte mil, setecentos e 

noventa reais.O Conselho aprovou o plano de aplicação do ano de dois mil e quatorze. Quanto à 

apresentação do projeto cuidadores da alegria, a assessora Elizabeth Maccari esclareceu sobre o projeto 

dando ciência ao Conselho. Nada mais a se tratar encerrou-se a reunião e eu Josiane de Oliveira Valgas 

lavrei a presente ata que segue assinada pelos demais. 

 


