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Aos dezenove dias do mês de julho 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: P.e José 

Eduardo  Bittencourt (representante CEACA), Jurandir P. Motta  (Representante 

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

(Trabalhador do Setor), Saray Battistella (Trabalhador do Setor), Rosane Comelli( 

Secretaria de Saúde), Vitor Cesar Paris (Secretaria de Obras), Ana Maria Fabiano Costa 

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

Assistência Social): Alessandra iniciou a reunião passando para os conselheiros as 

metas do plano de ação que precisam ser atingidas para que a Secretaria de Assistência 

Social possa ganhar recursos do co-financiamento do Governo do Estado, tais metas 

precisam ser atingidas pelos serviços efetuados pelo Bolsa Família, CRAS , CREAS, 

Alessandra ainda informou que á recursos para Secretaria receber este ano para BF E 

CRAS, CREAS, porém esse recurso vem periodicamente, estes recursos podem ser 

usados para compra de matérias, ou se vim o valor acumulado podem ser usados para 

folhas de pagamento, já outro valor que é recebido no período de janeiro á  janeiro que a 

Assistência tem para receber no valor de  R$ 490.000,00 (quatrocentos e noventa mil 

reais) a metade desse valor já foi recebido do Governo Federal e deste valor recebido só 

pode ser utilizado para pagamento de matérias e não para pagar folhas de pagamento, 

Vitor Paris questionou pelo fato de ser um valor alto se este valor pode ser utilizado 

para fins habitacionais, porem esse valor não pode ser gastos com habitação, Vitor ainda 

questionou o fato de existir um Fundo Municipal de Habitação no Município que esta 

desativado a muito tempo que poderá haver a possibilidade de reativar esse fundo pois 

muitos moradores do Município precisam de recursos Habitacionais, Alessandra 

informou aos conselheiros que a respeito da habitação foi feita licitação para pelo 

menos terem uma reversa de dez casas de madeira e foram aprovadas apenas seis casas , 

que será utilizadas para famílias de extrema necessidades, e que em reunião na CIB-SC 

foi destacado e confirmado que entra recurso mensal para benefícios eventuais.  Logo 

após Alessandra falou sobre o ACESSUAS TRABALHO, que promove parcerias que 

possam fazer cursos profissionalizantes para preparar jovens/adultos de dezoito á 

cinquenta e nove  anos para o mercado de trabalho, este curso acontecerá no SENAI de 

Capivari de baixo, com inicio dia quatorze de agosto que acontecera  nas terça-feira , 

quarta feira e quinta feira , como irá acontecer no período noturno a Assistência Social 

vai disponibilizar o vale transporte para melhor locomoção destes  alunos, e o SENAI 

vai disponibilizar o lanche para esses alunos. O plano de ação foi aprovado com 

resalvas de que o recurso que ainda está muito pouco e que o Governo Federal precisa 

rever esses valores e abranger mais formas de uso com esses recursos . 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. 


