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Aos nove  dias do mês de maio de dois mil e dezenove às oito horas e trinta minutos, na 

sala de reuniões da Secretaria de Assistência Social, na rua Ernani Coutrin n°187 – 

Centro – Capivari de Baixo,  aconteceu a reunião ordinária do Conselho Municipal de 

Assistência  Social  onde estiveram presentes os seguintes representantes: Saray 

Battistella (Trabalhador do Setor), Vitor Cesar Paris (Secretaria de Obras), Cleide 

Agostinho ( trabalhador do Setor), Tatiana da Silva Fernandes (Trabalhador do Setor), 

Rosane Comelli (Secretaria de saúde), José Eduardo Bittencourt (CEACA), José 

Anselmo Pereira (Chefe de Setor Financeiro PMCB): Pe. José Eduardo iniciou a 

reunião passando a palavra para Jose Anselmo que fez a apresentação de prestação de 

contas do Fundo Municipal de Assistência Social, no qual o mesmo explicou 

detalhadamente os gastos feitos entre os meses de janeiro a marco de dois mil e 

dezenove, durante sua prestação de contas Cleide e Saray tiveram duvidas com relação 

as multas de transito ali apresentadas, pois ambas desconhecem essas multas, sara 

lembra  que os casas da secretaria são de uso exclusivo da mesma no em tanto á outros 

motoristas utilizando esses veículos e avisa que essas multas não necessária mente dessa 

da secretario e pediu que verificassem a data a hora para ver quem estava com esses 

carros. Jose Anselmo disse que pode ver isso para os conselheiros ou eles mesmos 

podem verificar isto na secretaria de transporte, Jose Anselmo deu seguimento na 

prestação de contas ate que p.e Eduardo questiona os valores de adiantamento para a 

casa lar em compras de roupas para as crianças abrigadas, o mesmo questionou o fato de 

algumas crianças já abrigadas irem para o CEACA com pouca roupa para a aula ou 

roupa que não cabe na criança, Saray explica que esses adiantamentos são realmente 

para comprar o que falta para as crianças e que talvez algumas crianças não vão com 

uniforme correto pois acabaram de ser abrigadas , mais que se ainda a duvidas saray 

pediu para que P.e tire suas duvidas com  Mayra coordenadora da casa lar. E após todos 

os questionamentos durante a prestação de contas todos aprovaram sem alguma 

abstenção por este conselho. Logo após Jose Anselmo encerrar a prestação de conta do 

Fundo Municipal de Assistência Social. E passa a palavra para Tatiane do CRAS que 

informa a todos que os grupos do CRAS que já voltou a funcionar e que está bem 

movimentado por usuários do serviço de convivência. Saray também informou que 

acontecerá nos dias  quatorze, dezesseis, dezessete, uma capacitação com relação ao dia 

nacional de combate a violência sexual. E para encerrar a reunião Ana Flavia Secretaria 

Executiva deste conselho informa algumas compras feitas pela secretaria segue em 

anexo: E todos aprovaram sem alguma abstenção por este conselho.  E nada a mais 

Havendo tratar-se foi encerrada esta reunião. E para contar foi lavrada esta ata, que após 

lida e aprovada será subscrita pelos membros presentes. 

 

 



Recurso Cofinanciado CREAS 1-TV32” smart..............1.300,49 
1 – Monitor......................487,00 

Total:  R$  1.787.09 

IGD/SUAS/BOLSA 
FAMÍLIA 

SAS 1-TV32” smart.............1.300,49 
2-Ar Condicionado........1.545,00 
cd 
1 -Microondas.................579,90 

Total:  R$  4.970,39 

Recurso Estadual CRAS 
 

2-Mesa........................1.169,98 
2-Ar Condicionado........1.545,00 
cd 
 

Total:  R$  4.259,98 

Recurso Próprio 3ª IDADE 
 

40-Cadeiras..................1.637,00 
20-Mesas.....................1.590,00 
1-Som..........................9.380,00 

Total:  R$15.803,00 

Recurso próprio Serviço de Acolhimento 1-Maquina de Lavar......1.199,00 
1-Secadora de roupas....1.590,00 
1- Guarda Roupa..............799,00 

Total:  R$   4.388,00 

 


