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Aos onze dias de mês de abril de dois mil e dezenove ás oito horas e  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: Tatiana da 

Silva Fernandes (Trabalhador do Setor), Cleide Agostinho (Trabalhador do Setor), 

Saray Battistella (Trabalhador do Setor), Rosane Comelli (Secretaria de Saúde), Pe 

Jose Eduardo Bittencourt (CEACA) Maira de Souza (Trabalhador do Setor), Mauricio 

P. Carneiro (Secretaria de Obras), Camila Macalossi (Secretaria de Administração e 

Finanças), Márcia S. P. Scarpato (Secretaria de Administração e Finanças), Fabíola K. 

Soares (Secretaria de Educação), Fernando Araujo Brasil (Secretaria de Turismo): O 

presidente deste conselho Pe. Eduardo deu inicio a reunião passando a palavra para 

Maira coordenadora da casa lar para que a mesma prestasse conta dos adiantamentos de 

valores que pega todo mês para comprar coisas extras no caso de emergências, como 

remédios, roupas ou quando quer fazer um dia de lanche diferente com as crianças         

(Maira fez esse demonstrativo com fotos e notas fiscais), e então P.e Eduardo questiona 

da onde vem esse recurso Camila do setor financeiro informa que esses recursos vem 

do fundo do CMAS ou de recurso próprio. E sem mais os gastos foram aprovados por 

todos os conselheiros. E Camila continuidade com a Prestação de Contas SST /SC- 

Recursos do Estado dois mil e dezoito, a mesma explicou detalhadamente os recursos 

gastos de baixa complexidade, media complexidade, e alta complexidade. Camila ainda 

informa que os recursos gastos atingiram a meta que deveria atingir ate o fechamento 

de dois mil e dezoito e que as parcelas a serem recebidas de custeio para o ano de dois 

mil e dezenove estão em atraso, por que ate o momento não receberam nem uma 

parcela ainda, mais que quando recebem essas parcelas veem cumulados. E sem mais 

os gastos foram aprovados por todos os conselheiros. 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. 

 

 


