
ATA Nº 163  

Aos nove dias do mês de julho 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), Vera Regina Rodrigues (APAE), Maria Ivonete Romualdo (Secretaria 

Municipal de Educação), Graça Luz da Silva (Trabalhador do setor), Alcimara Bosa Pereira 

(Secretaria de Indústria e Comércio), Rosa Machado Silveira (CEACA), Mara Pereira (Secretaria de 

Assistência Social), Marilene Mendes Vicente (usuária da política de assistência social). Ainda 

estiveram presentes: Kellen dos Santos, Valdenir Oliveira, Flávia Attanásio, Elizabeth Maccari. 

Inicialmente foi passada a palavra para a psicóloga Flávia da APAE explicar sobre o Projeto de 

prevenção as deficiências, sendo que a mesma explicou que deverá comparecer a todos os 

Conselhos do município para explicar sobre o mesmo, bem como convidar os (as) conselheiros (as) 

a participarem da caminhada da pessoa com deficiência que acontecerá entre os dias vinte e um a 

vinte e oito de agosto de dois mil e quatorze, a partir das quatorze horas. Flávia esclareceu ainda 

que o nome do projeto a nível nacional é Ajudar e Prevenir, sendo que o municipal é Projeto de 

prevenção as deficiências – uma ideia especial. A mesma disse que posteriormente estará 

encaminhando convite para o Conselho. Posteriormente Elizabeth Maccari explicou sobre o projeto: 

Atividade de festa junina no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, sendo que o 

valor a ser gasto será de dois mil e quinhentos reais. Esclareceu ainda que esse valor é referente aos 

recursos reprogramados que o Conselho já autorizou. A coordenadora do Serviço de Convivência, a 

senhora Kellen disse que o objetivo maior é trazer as mães para conhecer os serviços. A festa 

acontecerá no dia dezoito de julho de dois mil e quatorze, no período noturno. No dia quatorze de 

agosto de dois mil e quatorze, às dezenove horas e trinta minutos, a Justiça do Trabalho convida 

todos os conselheiros a participarem do encontro que tratará do assunto: Reflexões sobre o Trabalho 

Infantil e o Contrato de Aprendizagem, sendo que acontecerá no auditório do Espaço Integrado de 

Artes da UNISUL. Vale ressaltar que até o dia oito de agosto os conselheiros interessados deverão 

encaminhar e-mail para confirmação de sua presença no endereço: 1vara_tro@trt12.jus.br. Nada 

mais a se tratar encerrou-se a reunião e eu Josiane de Oliveira Valgas lavrei a presente ata que segue 

assinada pelos demais. 

 


