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Aos quatorze 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), Rosilene Costa Antônio  (Representante 

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

do Setor), Saray Battistella (Trabalhador do Setor), Gisele Ferreira de Souza (Usuária 

do CRAS) Alessandra Francioni iniciou a reunião pedindo aos conselheiros presentes 

sugestões para firmar o compromisso dos demais conselheiros que não comparecem as 

reuniões á alguns meses, todos concordaram então que o correto e ligar para os 

conselheiros um dia antes das reuniões para que eles se lembrem e confirmem presença 

para a próxima reunião, caso as ligações não resolva será encaminhado ofícios, para 

esses representantes pedindo no mínimo uma justificativa pelo tal motivo de não esta 

comparecendo as reuniões. Alessandra também falou sobre a cartilha de projetos do 

ACESSUAS, que teria acabado de receber, e irá se aprofundar ao assunto para 

apresentar na próxima reunião para todos os conselheiros, em continuidade a 

conselheira Tatiana apresentou a nova representante de usuários da política de 

assistência social Gisele Ferreira de Souza que ira fazer parte dos membros deste 

conselho, e logo após foi lido o oficio que foi encaminhado ao Senhor Prefeito Nivaldo 

de Souza a respeito da senhora Beatriz Chagas Gomes no qual a mesma se encontra em 

situação de extrema vulnerabilidade social da usuária da assistência social. (a qual sua 

situação já avia sido relatado na  reunião anterior). 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. 

 


