
ATA Nº 155 

Aos dezesseis dias do mês de abril de dois mil e quatorze, às oito horas e trinta minutos, na sala de reunião 

da Secretaria de Assistência Social, na Rua João Rodrigues Martins, nº 34, no município de Capivari de 

Baixo, foi dado início aos trabalhos do Fórum das Entidades e Organizações de Assistência Social, sobre o 

processo de Escolha dos Representantes da Sociedade Civil em Fórum específico para composição do 

Conselho Municipal de Assistência Social, para o biênio de dois mil e quatorze a dois mil em dezesseis. 

Representantes de Entidades presentes: Geraldo Gouvéia Medeiros (Associação da Terceira Idade), Rosa 

Machado Silveira (Centro de Apoio à Criança e ao Adolescente - CEACA), Rosilene Costa Antônio (Escola 

Especial São Francisco de Assis - APAE), Ageu Paes (Rotary Club), Hamilton de Souza Ramos (Sociedade 

de Amparo aos Necessitados de Capivari - SANC), José Carlos Mendes (Associação Palmares de Ilhotinha). 

Em seguida foi aberto o espaço para a secretária executiva esclarecer aos presentes representantes e demais a 

finalidade da presença dos mesmos naquela ocasião, já que este município realiza seu primeiro Fórum. Foi 

esclarecido a composição do assento no CMAS, sendo que em respeito ao princípio da paridade e conforme 

a Lei Municipal são seis representantes da sociedade civil, sendo eles: dois representantes de usuários da 

política de assistência social, dois representantes de entidades e organizações e dois representantes de 

entidade de trabalhadores do setor, com seus respectivos suplentes. Também foi esclarecido que conforme a 

Resolução de número duzentos e trinta e sete do ano de dois mil e seis, que foi encaminhado ofício de 

número quatorze de dois mil e quatorze para o Ministério Público do município de Capivari de Baixo 

fiscalizar a eleição, porém não houve a presença do promotor. Os representantes presentes elegeram a 

entidade APAE e CEACA para permanecerem no assento do Conselho, já que são entidades que lidam com 

a política de assistência social e estão de acordo com a Tipificação dos Serviços Socioassistenciais. Por fim, 

todos concordaram com a composição de representação das entidades, bem como foram informados que 

seria constado em ata e aprovado através de Resolução. Terminado os trabalhos às dez horas e trinta minutos, 

foi lavrada a ata e assinada pelo Presidente, pelo Secretário e por duas Testemunhas. 

 


