
ATA Nº 154 

Aos quinze dias do mês de abril de dois mil e quatorze, às nove horas, no Centro de Convivência da Terceira 

Idade, na Rua Monteiro Lobato, em frente ao CRAS, foi dado início aos trabalhos do Fórum dos usuários da 

política 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. Usuários presentes: Altair Júlia da Rosa, Clair Borges Lima, Dhanyela 

Gonçalves Cardoso, Edilene Medeiros Goulart Martins, Luciana Alberton Serafim, Maria Luiza Joaquim, 

Wilma Silveira de Oliveira, Marilene Mendes Vicente, bem como estiveram presentes a secretária executiva 

do Conselho Josiane de Oliveira Valgas, Elizabeth Maccari, Patrícia Calegari, Cleide Agostinho e Renata 

Paes. Em seguida foi aberto o espaço para a secretária executiva esclarecer aos presentes usuários e demais a 

finalidade da presença dos mesmos naquela ocasião, já que este município realizou seu primeiro Fórum em 

setembro de dois mil e quatorze, sendo que foram eleitas duas representantes titulares e duas suplentes. 

Novamente 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 entidades dos trabalhadores do setor, com seus respectivos suplentes. Porteriormente 

foi realizada uma apresentação sobre o controle social com material específico da Corregedoria Geral da 

União a todos os presentes. Por último, os usuários agradeceram todos os esclarecimentos. Portanto, foi 

esclarecido que o Fórum estaria sendo realizado para eleger novos representantes, já que somente uma 

usuária vem participando das reuniões desde o momento da eleição. Foi explicado que os usuários deveriam 

eleger um (a) representante titular e duas suplentes para definição da composição dos usuários da política de 

assistência social. 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. O convite aos usuários da assistência foi publicado no site da prefeitura, na rádio comunitária, 

sendo que vários foram convidados em sua residência. As usuárias da política de assistência social eleitas 

foram: A conselheira municipal Marilene Mendes Vicente foi mantida e permaneceu como representante 

titular, já que na eleição de setembro já tinha sido eleita, sendo que a senhora Clair Borges Lima foi eleita, 

sendo sua suplente. A senhora Luciana Alberton Serafim foi eleita titular, sendo que a senhora Dhanyela 

Gonçalves Cardoso foi eleita suplente. Por fim, todos concordaram com a composição de representação dos 

usuários, bem como foram informados que seria constado em ata e deliberado através de Resolução. 

Terminado os trabalhos às dez horas e trinta minutos, foi lavrada a ata e assinada pelo Presidente, pelo 

Secretário (a) e por duas Testemunhas. 

 

 

 

 


