
ATA 226 

 

Aos quinze dias do mês de fevereiro 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), Katiane Vargas de Souza Borges 

(Trabalhador do Setor), José Anselmo Pereira (Chefe do Setor Financeiro PMCB), 

Ana Maria Fabiano Costa (Secretaria de Assistência Social), Alessandra Vieira 

Francioni Silva (Secretaria  de Assistência Social),: Alessandra iniciou a reunião 

informando que Pe. Eduardo não irá comparecer a reunião pois teve que se afastar 

de suas atividades por alguns dias, e que em seguida passará a palavra para José 

Anselmo que fez a apresentação da prestação de contas do Fundo Municipal de 

Assistência Social, no qual o mesmo explicou detalhadamente os gastos feitos entre 

os meses de outubro à dezembro de dois mil e dezoito, totalizando o valor de R$ 

836.505,29 (oitocentos e trinta e seis mil, quinhentos e cinco reais e vinte e nove 

centavos), e todos aprovaram sem alguma abstenção por este conselho. Logo após 

José Anselmo encerrar a prestação de conta do Fundo Municipal de Assistência 

Social. E passa a palavra a Katiane Auxiliar Administrativo da Secretaria de 

Assistência Social, que passou para os conselheiros os valores co-financiados 

reprogramados para o ano de 2019(dois mil e dezenove), que está detalhadamente 

declarado no (ANEXO) a esta ata, José Anselmo questionou os valores destinados 

ao CREAS se teria como utilizar esse valor para fazer pagamento dos salários dos 

funcionários já que quanto mais gastar esse valores vais fácil ficar de vim novos 

recursos, Katiane em questão disse que irá ver esses valores para usar em melhorias 

para a cede do CREAS e/ou utilizar em projetos, já que agora ela pode utilizar esses 

valores tanto quanto para beneficiar o CREAS ou CASA DE ACOLHIMENTO. E 

que é pretendido também por ambos utilizar uma parte deste recurso com  palestras 

para funcionários para que estejam mais preparados para receber os atendimentos 

com crianças e idosos de alta complexibilidade. Tati informou que em breve abrirão 

edital para os oficineiros do CRAS e CEACA, e que terão oficinas de música, teatro, 

dança, e que atingiria crianças a partir de seis anos e idosos principalmente aqueles 

que já participam da terceira idade. 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. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


