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Aos dez dias do mês de maio 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: Pe. José 

Eduardo  Bittencourt (representante CEACA), Tatiana da Silva Fernandes (Trabalhador 

do Setor), Mara Pereira (Trabalhador do Setor), Vitor Cesar Paris (Secretaria de Obras), 

Saray Battistella (Trabalhador do Setor), Márcia S. R Scarpato (Secretaria de 

Administração), Mario José da Silva (defesa civil), Rosane Comelli (Secretaria de 

Saúde), Fabiola K. Lores (Secretaria de Educação),0   Alessandra Francioni Silva 

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

Jose Anselmo Pereira (Secretaria de Administração): P.e Eduardo iniciou a reunião 

passando a palavra para Jose Anselmo que fez a prestação de contas do Fundo 

Municipal de Assistência Social, que foi explicado detalhadamente os contas dos 

últimos três messes (janeiro á março), o valor total dos gastos foi de 46.616,39 

(quarenta e seis mil seiscentos e dezesseis reais e trinta e nove centavos), os valores 

foram aceitos pelos conselheiros sem pedirem muitas justificativas pois os gastos 

estavam dentro do que alguns conselheiros já esperavam. P.e pediu para ver uma forma 

onde poderiam comprar mais cestas básicas já que a demanda de famílias a procurar 

cestas básicas aumentou muito e não estão dando conta na Caritas de entregar cestas a 

estas famílias , que muitas delas já vem da prefeitura para ganhar sextas básicas porem 

na prefeitura já tem acabado , Alessandra informou que vera com prefeito e Selma  uma 

forma para aumentar mais o recurso para compras do mesmo, Alessandra também 

informou que ira fazer ofícios para CRAS e CEACA para que indiquem representantes 

para conselheiros não Governamentais para este conselho já que os representantes no 

momento só são Governamentais  . E nada a mais Havendo tratar-se foi encerrada esta 

reunião. e para constar foi lavrada esta ata, que após lida e aprovada será subscrita pelos 

membros presentes. 

 

 


