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Aos qunize dias do mês de agosto 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), Fernando Araujo Brasil (Secretaria de Turismo), Cleide 

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

Setor), Rosilene Costa Antonio (APAE), Mario Jose da Silva (Defesa Civil),  José 

Anselmo Pereira (Chefe de Setor Financeiro PMCB), Rosane Comelli (Secretaria de 

Saude), Jose Eduardo Bittencourt (CEACA), Ana Maria Fabiano Costa (Secretária 

de Assistência Social), Alessandra Vieira Francioni Silva (Secretaria de Assistência 

Social): P.e Eduardo cumprimenta a todos os conselheiros presentes, e em seguida 

passa á palavra para José 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 abril á junho de dois mil e dezenove, totalizando o 

valor de  R$ 744.473,87 (setecentos e quarenta e quatro mil, quatrocentos e setenta e 

três reais e oitenta e sete centavos), e 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 Alessandra falou sobre o 

plano de ação para o ano 2020 (dois mil e vinte). Alessandra explica que esse plano 

e uma previsão de metas a serem cumpridas no próximo ano, e uma previsão para 

despesas com toda a secretaria de Assistência Social, CRAS, CREAS. A mesma 

também fala sobre a meta dos  atendimentos que devem ser feitas entre crianças, 

adultos e idosos. Medidas sócioeducativas. A conselheira sara informa que a 

demanda pelo estado é de 50 (cinquenta) atendimentos por mês, mais como a 

demanda e maior no CREAS é atendido de 70 á 90 (setenta á noventa ).famílias ao 

mês. Alessandra fala que a meta da casa de acolhimento é de 20(vinte) ao mês mais 

que tem meses que atendem mais do que o necessário. A mesma ainda informa que 

as parcelas do IGD-SUAS estão em atraso e que as parcelas do Governo Federal de 

2019 ainda não foram recebidas também, e que a secretaria já esta sem verbas para 

gastos ainda deste ano. Os valores a serem gastos para o próximo ano esta estimado 

no valor de 400.000,00(quatrocentos mil reais). O recurso estadual que estão 

esperando para receber ainda esse ano e de 28.000,00 ( vinte e oito mil reais), que 

esta para ser depositado entre os meses de outubro a novembro. E esse valor já esta 

destinado para pagar lanches das oficinas e compra de matérias também para as 

oficinas do CRAS. P.e Eduardo fala sobre a conferencia que deve ser realizado no 

próximo mês e pede sugestão aos conselheiros quando a data já que o mesmo fim do 

mês de setembro entre dos dias 23 á 27 de setembro não estará no município, todos 

então sugerem a data do dia 19 de setembro P.e Eduardo então diz que nesta data 



pode ser e que pode ser feito no CEACA . e então ficou decidido que a Conferencia 

Municipal de Assistência Social acontecerá no dia 19 de setembro no período da 

manha apenas das 07h30min as 12h.  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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


