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Aos dezessete 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: Maria da Glória Flôr Corrêa (Secretaria 

Municipal de Saúde), José Eduardo Bittencourt (CEACA), Alcimara Bosa Pereira (Secretaria 

Municipal de Indústria e Comércio), Rodrigo de O. Mendonça (Secretaria de Administração e 

Finanças), Mara Cristina Pereira (Secretaria de Assistência Social), Graça Luz da Silva 

(Trabalhador do SUAS), Marina dos Santos Rosa (Trabalhador do SUAS), Valtemir Aguiar 

(Secretaria de Obras), Eduardo Barbosa (SANC), Marilene Mendes Vicente (usuária da política de 

assistência social). Também estiveram presentes: Elizabeth Maccari (apoio a gestão), Michel 

Campos Mendes (Vigilância Socioassistencial), Valdenir Martins de Oliveira (CRAS), Renata Paes 

da Silva (estagiária da secretaria executiva). Inicialmente Elizabeth Maccari explicou aos 

conselheiros que está preocupada com o Fundo Municipal de Assistência Social, já que o FIA 

encontra-se vinculado ao FMAS. Também pediu que fosse conversado com o presidente do 

CMDCA sobre a situação do FIA. A secretária executiva esclareceu que o FIA não possui CNPJ 

próprio e que esse ano eles deverão organizar a atual situação, já que esse erro é de vários anos. 

Inicialmente a presidente passou a palavra para Elizabeth Maccari explicar sobre o plano de ação do 

cofinanciamento do Fundo Nacional de Assistência Social, sendo que a previsão do valor a ser 

repassado no ano será de trezentos e sessenta sete mil, quinhentos e oitenta e três reais e cinqüenta e 

cinco centavos, tendo em vista que os recursos próprios a serem alocados no Fundo serão de três 

milhões, quinhentos e trinta e cinco mil e quatrocentos e noventa e seis reais. Quanto aos recursos a 

serem transferidos pelo Fundo Estadual de Assistência Social a previsão será de cento e trinta mil, 

quinhentos e setenta e cinco reais e quarenta e dois centavos, sendo que a previsão anual do valor 

total dos recursos a serem repassados será de quatro milhões, trinta e três mil, seiscentos e cinqüenta 

e quatro reais e noventa e sete centavos. Posteriormente a técnica Elizabeth explicou aos 

conselheiros sobre a retificação da resolução de número trinta e um de dois mil e quatorze sobre o 

cofinanciamento do Fundo Estadual de Assistência Social referente aos Serviços da Proteção Social 

Especial de Média Complexidade, já que o valor teria sido definido a todos os serviços da média 

complexidade, tendo em vista que os seguintes serviços deverão ser destinados somente para: 

Serviço de Proteção a Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos – PAEFI, e o Serviço de 

Proteção Social Especial a Adolescentes em Cumprimento de Medidas Socioeducativas LA/PSC. 

Portanto, os conselheiros aprovaram o valor de setenta e seis mil, trinta e dois reais para a Proteção 

Especial de Média Complexidade, conforme a resolução de número quarenta e cinco de dois mil e 

quatorze. Por fim, Elizabeth apresentou ao Conselho sobre o Cadastro Nacional das Entidades de 

Assistência Social - CNEAS, sendo que foi explicado as entidades presentes que técnicos da gestão 

de assistência social deverão realizar visitas para verificar se os serviços estão de acordo com a 

Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais, conforme previsto no artigo dezenove, da Lei 

Orgânica de Assistência Social de mil novecentos e noventa e três, bem como a resolução de 

número quatro, de onze de fevereiro de dois mil e quatorze do Conselho Nacional de Assistência 

Social. O coordenador do CRAS, o senhor Valdenir, e a Coordenadora do CREAS, a senhora Graça 

serão os responsáveis pelas visitas as entidades. Todos os conselheiros aprovaram, bem como as 



entidades estarão aguardando o agendamento das visitas.  Nada mais a se tratar encerrou-se a 

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

 

 


