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Aos doze dias do mês de abril 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), Rosilene Costa Antônio  (Representante 

APAE), Tatiana da Silva Fernandes (Trabalhador do Setor), Mara Pereira (Trabalhador 

do Setor), Vitor Cesar Paris (Secretaria de Obras), Alessandra Francioni Silva 

(Trabalhador do Setor) Ana Maria Fabiano Costa (Secretaria da Assistência Social). 

Alessandra iniciou a reunião passando para os conselheiros de foi feito orçamentos para 

a compra de um carro para a secretaria que ficara a disposição CRAS e CREAS , Vitor 

Paris fez o primeiro orçamento de uma Spin (carro Chevrolet de 7 lugares) que seria a 

melhor opção já que as meninas necessitam de um carro grande por ser um centro de 

serviço de convivência onde atende varias pessoas e precisar fazer vizitas entre outros, 

porem o valor do carro (spin), teria excedido o valor do orçamento , a secretaria Ana 

Maria Fabiano iria marca uma reunião com Prefeito Nivaldo de Souza para ajudar no 

custo do carro já que futuramente a secretaria gostaria de transferir dois carro para a 

administração da Prefeitura  ou fazer trocar de carro da casa lar , já que o mesmo se 

encontra em estado vulnerável. Alessandra também que será feito reforma de pinturas 

externas na Secretaria de Assistência Social e CRAS, o recurso será usado do IGD-

SUAS. Em maio irá iniciar as oficinas com as crianças dos bairros Vila Paraíso e Três 

de Maio Tatiana informou que a procura pelas oficinas foi muito grande pelos Pais 

principalmente do bairro Vila Paraíso por que  muitos pais trabalham e se preocupam 

com seus filhos que ficam em casa sozinhos. Ana Maria questionou p.e Eduardo se 

haverá possibilidades de aumentar o numero de crianças no CEACA já que existem 

muitas mães a procura , p.e disse que hoje a entidade comporta capacidade aproximada 

de cento e vinte alunos, mas que pretende ate o próximo ano aumentar o numero de 

vagas de aluno e ampliar salas . 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. 

 

 


