
ATA Nº 233/2019 – Do  CMAS - Conselho Municipal da Assistência Social de Capivari de 

Baixo – SC  

Aos doze dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove, às 8.30 horas, na sala de 

reuniões da Secretaria de Assistência Social, Avenida Ernani Cotrin, 163, centro, Capivari de Baixo, 

reuniu-se o Conselho Municipal do CMAS para discutir sobre a 12ª Conferência Municipal de 

Assistência Social que será realizada no dia 19 de setembro de 2019, sob a condução do presidente, o 

conselheiro: Pe. José Eduardo Bittencourt (CEACA), estando presentes os conselheiros: Rosane Comelli 

(Secretaria da Saúde), Cleide Agostinho (Secretaria Municipal de Assistência Social), Tatiana 

Fernandes (Representante de Setor - CRAS), Saray Battistella (Representante de Setor  - CREAS), Vitor 

Cesar Paris (Secretaria Municipal de Obras, Viação e Desenvolvimento Urbano), Rosilene Costa 

Antônio (APAE) e ainda estiveram presentes Alessandra Francioni Silva (Diretora da Secretaria 

Municipal de  Assistência Social), e Ana Maria Fabiano (Secretária Municipal de Assistência Social). O 

Digníssimo Senhor Pe. José Eduardo Bittencourt declara aberta a reunião e diz que o primeiro item da 

pauta é assinar a lista de presença em seguida foi apresentada ao Conselho a Sra. Rosália Domingos 

Liberato Machado como a nova Secretária do Conselho para substituir  a Sra. Ana Flavia Cardoso 

Firmino, sendo assim a mesma não fará mais parte do Conselho, tendo dito isso iniciou-se a Reunião 

com a Sra. Alessanda Fracioni Silva apresentando o tema principal da pauta da Reunião que foi 

deliberar sobre a designação dos representantes que irão apresentar propostas referentes aos três eixos  

que serão apresentados na 12º Conferência Municipal de Assistência Social – tema base da  Conferência 

acima citada , ficando assim designados os seguintes representantes responsáveis para a apresentação 

dos e discução dos Eixos: Eixo nº 1 – Direito do Povo – Tatiana da Silva Fernandes (Representante do 

Setor - CRAS), Saray Battistello (Representante do Setor – CRAS) e Rosane Comelli (Representante da 

Secretária municipal de Saúde) Presidente Padre José Eduardo Bittencourt (CEACA), Rosa Machado 

Silveira (CEACA) e Rosilene Costa Antônio (APAE), Eixo nº 2  - Financiamento Público Alessandra 

Francione Silva (Diretora de Assistência Social), Katiane Vargas de Souza Borges (Assistência Social) e  

por último o Eixo nº 3 Participação Social - Pe. José Eduardo Bittencourt (CEACA), Rosa Machado 

Silveira (CEACA) e Rosilene Costa Antônio (APAE). Em seguida foi discutido a questão do local da 

realização do evento que onde foi determinado que seria realizado no CEACA – local gentilmente 

cedido pela conselheira, Rosa Machado Silveira – (Diretora do CEACA), a confecção e entrega dos 

convites que ficaram a cargo da Assistência Social e como se daria a abertura do evento. Tendo 

encerrado a discução sobre o evento o Presidente Padre José Eduardo Bittencourt agendou uma nova 

reunião para o dia 17 d setembro as 8.30h a fim de tratar dos detalhes da 12ª Conferência Municipal de 

Assistência Social que será realizada no dia 19 de setembro de 2019 as 7:30hs e em seguida colocou em 

pauta a possibilidade de ajudar a Sra. Miriam Santos de Jesus, moradora do Município que encontra-se 

com um problema de uma dívida  de energia (CELESC) atrasada no vlr de R$ 5.172,25 que com 

pagamento a vista ficaria no vlr de R$ 5.059,63, a Sra. Alessandra Francione Silva,  presente no 

momento enfatizou que iria conversar com os proprietários da empresa POZOSUL, localizada em nosso 

Município que estiveram em outra ocasião na Secretaria de Assistência Social disponibilizando de 

possível ajuda a pessoas carentes do Município que são atendidas diariamente pela Secretaria, tendo 

todos aprovado a possível solução que a Sra. Alessandra Francioni comprometeu-se a expor para a 

referida empresa, sendo aprovado pelos Conselheiros por unanimidade. E, nada mais havendo a tratar-

se, foi encerrada a reunião às 10:30h, eu Rosália Domingos Liberato Machado, na condição de 

Assistente Administrativo, lavrei a presente ata, que segue subscrita pelos membros presentes. 

 

 

 

 


