
ATA Nº 235/2019 – Do  CMAS - Conselho Municipal da Assistência Social de Capivari de 

Baixo – SC  

Aos dez dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove, às 8.30 horas, na sala de reuniões 

da Secretaria de Assistência Social, localizada no Paço Municipal, Avenida Ernani Cotrin, 163, Centro, 

Capivari de Baixo, reuniu-se o Conselho Municipal de Assistência Social, ordinariamente sob a 

Presidência do Conselheiro Pe. José Eduardo Bitencourt, sendo que estiveram presentes os seguintes 

conselheiros Rosane Comelli (Representante da Secretaria da Saúde), Cleide Agostinho (Secretaria 

Municipal de Assistência Social), Tatiana Fernandes (Representante de Setor - CRAS), Vitor Cesar 

Paris (Secretaria Municipal de Obras, Viação e Desenvolvimento Urbano), Mário José da Silva 

Representante da Defesa Civil) Maira de Souza (Representante de Setor – CREAS) Rosilene Costa 

Antônio (Representante da APAE), e ainda estiveram presentes as convidadas Sra. Alessandra Francioni 

Silva (Diretora da Secretaria Municipal de  Assistência Social), e Sra. 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, ele dá á boas vindas a todos e 

passa  a palavra para a Sra. Alessandra Francioni que inicia dizendo recebeu memorando sob o Nº 

228/2019 da Procuradoria Municipal Sra. Marta Carolina Wendhausen (Procuradora Geral do 

Município), solicitando informações e documentos necessários que possam subsidiar a resposta a ser 

encaminhada ao Ministério Público. Requisitado através do ofício nº 0464/2019/PJ/CB referente ao 

inquérito Civil nº 06.2019.00001833-1, com o prazo máximo de 10 (dez) dias para a resposta. A 

Procuradora solicitou o seguinte: cópia do diagnóstico socioterritorial realizado no âmbito do SUAS, na 

forma do Artigo 20 da NOB-SUAS e disse ainda que o município não possui e que vai ter que contratar 

um empresa para que seja realizado, então o presidente questionou o que significava e a Alessandra 

informou que é  um relatório do município sobre a situação e as vulnerabilidades e que a gente vai ter 

que contratar uma empresa para realizar tal diagnóstico, solicitou ainda cópia das Atas e relatórios das 

propostas aprovadas na última Conferência Municipal de Assistência Social e na Conferência Municipal 

da Pessoa Idosa e que isso já possuímos; cópia do Plano Municipal de Assistência Social, com o 

detalhamento as previsões e metas voltadas para a pessoa idosa; relatório com informações detalhadas 

dos projetos desenvolvidos com os idosos, com nome do serviço, endereço e contato, a capacidade 

máxima e  número de idosos atendidos (resolução 109 do CNAS) com a programação e planejamento 

das atividades desenvolvidas (CRAS e CREAS); relatório com número de idosos em situação de 

vulnerabilidade, e que desses idosos indiquem quantos tem família; e por último imagens dos locais de 

funcionamento dos serviços socioassistenciais para idosos e das próprias atividades.Alessandra 

continuou informando que as solicitações no referido ofício foram feitas mais em relação a pessoa idosa, 

que a mesma juntamente com o Presidente do Conselho Municipal do Idoso Sr. Hamilton Gomes de 

Souza visitaram a Csa de Repouso a Fenix (empresa que abriu a pouco para acolher idosos no 

município) para uma vistoria e tiraram fotos de tudo para poderem encaminhar junto com as 

documentações. E explicou o que foi realizado na referida casa e que vai ser discutida em outra ocasião 

numa Reunião ordinária do Conselho do Idoso – CMI. Na verdade nos achamos que ela quer que o 

Município crie um Centro-dia ressaltou ainda Alessandra, o conselheiro Vitor questionou se existe 

verbas para um  Centro dia com recursos próprios, ela diz que a abertura do Fundo vai abrir portas mais 

que ela não acha viável o município abrir que deveria ser uma instituição do Município, que 

dependeríamos de verba doada pela Engel (Termoelétrica existente no Município) que a mesma poderia 

mais que pra isso a entidade deveria existir a uns 5 anos e que o Governo Estadual financiou o Centro-

dia de Içara, mais que a manutenção acaba ficando para o Município e que se torna impossível manter 

por haver muitos custos. Por fim, a Sra. Alessandra apresentou e informou ao Presidente que recebeu 

um relatório CENSO SUAS 2019 e entregou a Secretária Executiva do Conselho Sra. Rosália Liberato 

que deverá ser preenchido e assinado pelo Presidente do Conselho Pe. José Eduardo Bitencourt. E nada 

mais havendo a tratar-se, foi encerrada a reunião às 09:30h, eu Rosália Domingos Liberato Machado, na 

condição de Assistente Administrativo e Secretária Executiva do Conselho lavrei a presente ata, que 

segue subscrita pelos membros presentes. 


