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Aos quatro dias do mês de junho 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: Nilton Fernandes Pereira (Secretaria de Indústria e Comércio), Rosilene Costa Antônio 

(APAE), Rodrigo de Oliveira Mendonça (Secretaria de Administração e Finanças), Graça Luz Silva 

(Trabalhador do SUAS), José Eduardo Bittencourt (CEACA), Cleide Agostinho (Secretaria de Assistência 

Social), Marilene Mendes Vicente (usuária da política de assistência social), Vanderléia Batista da Silva 

(Trabalhador do SUAS), Clair Borges Lima (usuária da política de assistência social). Também estiveram 

presentes: Elizabeth Maccari (apoio a gestão), Valdenir Martins de Oliveira (CRAS), Renata Paes da Silva 

(estagiária da secretaria executiva). Inicialmente a presidente passou a palavra para a profissional e também 

conselheira Vanderléia explicar sobre a proposta dos benefícios eventuais – auxílio natalidade que foi 

aprovada pelo Conselho, conforme resolução de número quarenta e um de dois mil e quatorze. A presidente 

passou a palavra para o Coordenador Valdenir esclarecer sobre o evento realizado pelo CRAS no dia trinta 

de maio de dois mil e quatorze referente à comemoração do dia da família, sendo que foi muito produtivo. 

Também foi apresentado o plano de ação para promoção de eventos socioeducativos do CREAS, tendo em 

vista ter sido realizado no dia treze de junho de dois mil e quatorze uma mobilização sobre o dia Nacional de 

Combate a Exploração Sexual de Crianças, bem como ainda serão realizados o dia do Combate ao Trabalho 

Infantil no dia doze de junho de dois mil e quatorze, sendo que será realizado em outra data do mesmo mês 

devido à abertura da Copa do Mundo. Também será realizado o dia internacional para eliminação da 

violência contra as mulheres no dia vinte e cinco de novembro de dois mil e quatorze, bem como um 

encontro de confraternização de fim de ano para as famílias no dia dezenove de dezembro de dois mil e 

quatorze. Posteriormente a presidente passou a palavra para o Contador Geral da Prefeitura, o senhor José 

Anselmo para apresentação do relatório dos pagamentos efetuados dos meses de janeiro até março de dois 

mil e quatorze, sendo aprovado pelo Conselho, totalizando o valor de trezentos e setenta e seis mil, sendo 

que nesse valor encontra-se cem mil reais referente ao FIA destinados ao CEACA que está dentro do Fundo 

Municipal de Assistência Social, corrigindo então o valor para duzentos e setenta e seis mil, cento e sessenta 

e cinco reais e noventa e nove centavos referente ao Fundo Municipal de Assistência Social. Ainda, os 

conselheiros foram informados que a resolução de número um de dois mil e treze referente ao auxílio fraldas 

estará sendo revogado, já que este benefício a partir de dois mil e quatorze estará sob a responsabilidade da 

Secretaria Municipal de Saúde. Por último os conselheiros foram informados que a composição da Instância 

de Controle Social do representante da Associação de Moradores deverá ser alterada por outro representante 

da sociedade civil, já que houve alteração da mesma no mês de abril. Portanto, ficou decidido que a 

representante Graça Luz Silva representante do Trabalhador do Setor representará a Instância de Controle 

Social, bem como será realizado a alteração do Decreto de composição. Nada mais a se tratar encerrou-se a 

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

 


