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Aos quatorze dias do mês de novembro de dois mil e dezoito as 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: 

Mara A. P. Pereira (Trabalhador do Setor), Saray Battistella (Trabalhador do Setor), 

Vitor Cesar Paris (Secretaria de Obras), Jose Eduardo Bittencourt (CEACA), Fernando 

Araujo Brasil (Secretaria de Turismo), Jose Anselmo Pereira (Chefe de Setor 

Financeiro), Marcia S. P Scarpato(Contabilidade), Camila Aguiar Macalossi 

(Contabilidade), Ana Maria Fabiano Costa (Secretaria de Assistência Social), 

Alessandra Vieira Francioni Silva (Secretaria de Assistência Social): P.e iniciou a 

reunião dando boas vidas aos conselheiros para mais uma reunião e em seguida passou 

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 julho á setembro de dois mil e dezoito, o valor gasto neste 

período foi de R$ 728.195,38 (setecentos e vinte e oito mil, cento e noventa e cinco reis 

com trinta e oito centavos), como não houve nem uma absteve os gastos foram 

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

Fundo Municipal de Assistência Social., Camila  Aguiar Macalossi fez sua prestação de 

contas do MDS- serviços/Gestão de dois mil e dezessete Camila após apresentar 

informou os conselheiros que fez apenas uma copia dos gastos já que são documentos 

de grande volume  e informou aos conselheiros que caso queiram analisar novamente 

esses documentos e apenas necessário que se encaminhe ate a secretaria de 

contabilidade para verificar o mesmo, ainda pediu que se todos concordassem com o 

arquivamento o mesmo que assinassem o memorando de nº79/2018, e com a 

concordância de todos os conselheiros o memorando foi assinado a prestação de contas 

foram aprovados. 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. 

 


