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Aos nove dias do mês de agosto 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: Rosilene Costa 

Antonio (Representante APAE), Tatiana da Silva Fernandes (Trabalhador do Setor), 

Gisele Ferreira de Souza( Usuária de Política de Assistência Social - CRAS), Mara A. P. 

Pereira (Trabalhador do Setor), Saray Battistella (Trabalhador do Setor), Vitor Cesar 

Paris (Secretaria de Obras), Ana Maria Fabiano Costa (Secretaria de Assistência Social), 

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

Pereira (Chefe Geral Contabilidade – Secretaria de Administração): Na ausência do 

presidente do conselho, Alessandra passou a palavra para José Anselmo  que apresentou a 

Prestação de Contas do Fundo Municipal de Assistência Social, onde o mesmo explicou 

detalhadamente as contas dos últimos três meses de primeiro de abril ate trinta de junho 

de dois mil e dezoito, Jose explicou o adiantamento para a supervisora do Serviço de 

Acolhimento (Casa Lar), Maira de Souza com relação a necessidade de compras como 

medicamentos entre outras necessidades de emergência, após especificar todas as contas 

destes o mesmo passou o valor total bruto de R$ 661.029,15 ( seiscentos e sessenta e um 

mil vinte e nove reais com quinze centavos) com desconto de R$ 48.598,08 ( quarenta e 

oito mil quinhentos e noventa e oito reais com oito centavos) totalizando o valor liquido 

para em R$ 612.431,07 (seiscentos e doze mil quatrocentos e trinca e um reais com sete 

centavos). As contas foram aprovadas pelo conselho sem nem uma abstenção. 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. 

 


