
ATA da 12ª Conferência do Conselho Municipal da Assistência Social de Capivari de Baixo – SC  

Aos dezenove dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove, às 7.30 horas, no CEACA - 

Centro de Atendimento a Criança e ao Adolescente, situado à Rua Esmael Coelho de Souza, nº 456 – 

Centro – Capivari de Baixo/SC, CEP 88745-000, deu-se início a 12ª Conferência Municipal de 

Assistência Social. Onde estiveram presentes representantes de entidades Governamentais e Não 

Governamentais do Município. O Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social o Sr. Pe. José 

Eduardo Bittencourt juntamente com a Conselheira Rosa Machado Silveira e também Diretora do 

CEACA nos receberam com um Coffee-Break, e havia duas funcionárias do Setor Social para 

recepcionar os convidados com uma lista de presença e uma ficha de inscrição a fim de saber se os 

mesmos almoçariam ou não ao termino da Conferência ali no refeitório do CEACA, almoço oferecido 

gentilmente pela própria entidade e antes de começar a Conferência fomos encaminhados ao Ginásio de 

Esportes do próprio CEACA onde deu-se início a apresentação de uma Banda composta por alunos da 

entidade que realizaram abertura cantando o Hino Nacional Instrumental com latinhas e outro grupo que 

apresentou uma peça de teatro sobre o suicídio “A Dança Príncipe do Egito”, tento em vista o mês de 

setembro amarelo que trata da Prevenção ao suicídio,  em seguida o Sr. Álvaro Damargo – Assessor de 

Imprensa do Município iniciou a abertura dizendo que dessa vez a convocação da Conferência foi 

realizada por Organizações e Movimentos Sociais no Âmbito Nacional e que terá como tema três Eixos: 

São eles Eixo 1- Assistência Social como Direito do Povo Eixo 2 -  Financiamento Público e Eixo 3 - 

Participação Social. Para qualificar e fortalecer os Conselhos e a Assistência Social e o controle social 

do SUAS, contamos hoje com a participação dos usuários para discutir a Política Municipal de 

Assistência Social de forma democrática e participativa. Para iniciar o pronunciamento o mesmo 

convidou a Sra. Ana Maria Fabiano (Secretária Municipal da Assistência Social) para dar início a 12ª 

Conferência Municipal de Assistência Social que começou agradecendo primeiramente a Sra. Rosa 

Machado Silveira (Diretora do CEACA) por disponibilizar o espaço da entidade para realizar o evento e 

agradeceu a presença dos convidados, entidades e autoridades presentes e principalmente aos alunos do 

CEACA, parabenizando-os pelas lindas apresentações e enfatizando assim as palavras do Sr. Álvaro 

Damargo, sobre o Tema da 12º Conferência e desejando a todos uma ótima palestra, em seguida foi 

convidado o Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal o Sr. Nivaldo de Souza, para realizar seu 

discurso cumprimentou o Presidente do Conselho e a Sra. Rosa Machado Silveira Coordenadora do 

CEACA agradecendo pelo espaço cedido para realização da 12º Conferência e elogiando por acolher as 

crianças do município, principalmente as que mais precisam, dizendo que este trabalho é realizado 

através de voluntários e pelo belo projeto do CEACA que existe a mais de 22 anos no município e 

através da sociedade, que quando a Prefeitura participa é a sociedade que está participando que tem feito 

esse trabalho está sendo feito agora através do CRAS e os resultados começam a aparecer, que esta feliz 

de ter todos juntos, que quando todos trabalham em conjunto o resultado acontece e nada melhor do 

podermos ver esse belíssimo trabalho do CEACA e que nos sentimos tão em  e que está muito feliz por 

estar presente hoje onde  nos sentimos bem acolhidos e gratificados com esse belíssimo trabalho que 

vem sendo feito através dessa  entidade que proporciona aos alunos um aprendizado gratificante que ele 

sempre diz que a parceria só existe quando existe um envolvimento de todos pelo bem, senão não é 

parceria e que os responsáveis pelo CEACA tem sido muito parceiros da Prefeitura e da população de 

Capivari, e agradeceu  a presença da Sra. Mariana que realizará a Palestra nos brindando com esse  tema 

de políticas públicas e o quanto é importante e vamos buscar novas propostas nessa conferência para que 

a tenhamos uma sociedade com menos exclusão e que possamos aumentar ainda mais essa parceria e 

esses projetos que existe no município de Capivari e agradecendo a todas as funcionárias da Assistência 

Social pelo empenho em todos os projetos do Social, e por último o Presidente do Conselho o 



Digníssimo Padre José Eduardo Bittencourt que iniciou seu discurso de abertura da 12º conferência 

Municipal de Assistência Social no Município, dizendo  que  História de Moisés no Egito é a história da 

nossa Conferência, persistência, luta, organização social e uma travessia de 40 anos no deserto pra 

chegar  numa terra onde corre leite e mel ou seja a  harmonia do criador e da criatura então em meu 

nome e da coordenadora Rosa Silveira e também acolhemos na 12ª  Conferência de Assistência Social, 

que tem como tema Assistência Social como Direito do Povo, com Financiamento Público e  

Participação Social, como diz o Prefeito são as duas mãos, que através do CRAS, a Roupa foi financiada 

pela Angel e o espaço cedido do CEACA isso é movimentação social, Poder público, empresa e 

comunidade, é exemplo do que é possível, que a conferência é um tempo de avaliação e planejamento, 

mais acrescentou mais um item, é um tempo de celebração agradecimento, porque quem não agradece o 

que tem, não merece mais, então que a gente possa agradecer tudo que está acontecendo, avaliar com 

bom senso e responsabilidade que a gente olhe tudo, em seguida fomos encaminhados ao Auditório 

onde foi dado o início da conferência com a Palestrante Mariana Jacques. Ela iniciou se apresentando e 

agradecendo a todos pela presença e falou sobre a importância dos três eixos, explicou minuciosamente 

cada um e por fim pediu para que cada grupo se separasse e discutisse as propostas que seriam enviadas 

ao Governo Municipal, Estadual e Federal e assim foi feito, ficando assim registrado em relatório cada 

eixo com cada uma das propostas. Em seguida cada representante de cada Eixo apresentou suas 

propostas a todos os presentes conforme segue: Eixo 1 – Assistência Social como Direito do Povo: 

Propostas Municipais: Ampliar o quadro da equipe técnica dos equipamentos de Assistência Social para 

assegurar o atendimento e acompanhamento aos usuários e famílias que necessitam; a) Valorização e 

reconhecimento dos funcionários pertencentes a Política da Assistência Social através de produtividade, 

gratificação; b) Assegurar capacitação continuada aos trabalhadores da política de Assistência Social; 

Efetivar os serviços e benefícios já constituídos em Lei Municipal e em Resolução do Conselho 

Municipal da Assistência Social além da construção física do Serviço de Acolhimento Institucional; 

Promover espaços de diálogo com outros segmentos da população, como movimentos sociais, igrejas, 

parlamentares, organizações Civis, entre outros, no intuito de fortalecer a Política de Assistência Social 

e reconhecê-la como um Direito do Povo. Proposta Estadual: Aprovação do Projeto de Lei Nº 

3327/2019 do Fundo Estadual da Assistência Social – FEAS, para o cofinanciamento automático da 

Política de Assistência Social. Proposta Federal: Retomar o atendimento para o acesso do Benefício de 

Prestação Continuada – BPC de forma presencial. Eixo 2 – Financiamento público: Propostas 

Municipais - Desvincular o Fundo Municipal de Assistência Social do Fundo da Administração; Criar 

Lei Municipal que garanta o recolhimento de, no mínimo, 0,5% do ISS para o F.M.A.S. Ampliar 

recursos próprios, a fim de atender a demanda crescente de usuários do SUAS; Instituir e ampliar os 

recursos para habitação do município, com previsão orçamentária, garantindo assim a reserva de capital; 

Garantir o repasse de 10% dos recursos não utilizados pelo Poder Legislativo, através da Lei Municipal 

ao fundo de Assistência Social; Fortalecimento do CMAS. Proposta Estadual e Federal - Ampliar o 

cofinanciamento e a garantia de que os repasses aos municípios sejam feitos em dia, a fim de que os 

serviços Sócios Assistênciais, sejam ofertados de forma adequada a todos os resíduos do SUAS, no que 

se refere ao Governo Federal, permitir que os municípios tenham autonomia pra gerir recursos conforme 

suas necessidades (custeio e investimento). Eixo 3 – Participação Social: Propostas Municipais: Tornar 

público os serviços sociais através das mídias sociais. Fazer fóruns secretarias e as estâncias locais; 

Garantir a continuidade da presença da comunicação dos serviços da Assistência Social através de 

visitas, de palestras e conversas com as instituições; Fomentar e capacitar grupo  de voluntários junto a 

Assistência Social; Fortalecimento do Conselho Municipal de Assistência Social (Federal/Estadual e 

Municipal). Por fim foi escolhido perante todos os Delegados e seus respectivos suplentes que irão 

participar do Fórum Regional da Assistência Social, sendo eles: Governamental: Delegada Tatiana da 



Silva Fernandes, (Representante de Setor CREAS) Suplente Sônia Flor (Representante da Secretaria de 

Educação), Não Governamental: Delegada Sra. Dalva Amaro (Comunidade), Suplente Saray Battisttela 

(Representante de Setor), Não Governamental Delegada: Rosilene Costa Antônio (Representante da 

APAE), Suplente Gizele Nascimento Costa Constantino (Representante de credo religioso), em seguida 

foi dada encerrada a Conferência e todos foram encaminhados ao refeitório.Eu Rosália Domingos 

Liberato Machado, na condição de Assistente Administrativo e Secretária Executiva do Conselho lavrei 

a presente ata, que segue subscrita pelo Presidente Sr. Pe. José Eduardo Bittencourt e todos os membros 

do conselho. 

 

 

 

 

 


