
ATA Nº 199 

 

Aos dezessete dias do mês de agosto de dois mil e dezesseis, às oito horas e trinta minutos, na sala 

de reunião da Secretaria Municipal de Assistência Social, na Rua João Rodrigues Martins, nº 34, no 

município de Capivari de Baixo, reuniu-se ordinariamente o Conselho Municipal da Assistência 

Social, sob a vice-presidência da conselheira Marilene Mendes Vicente, sendo que estiveram 

presentes os seguintes representantes: Rosa Machado Silveira (CEACA), Marina M. dos Santos da 

Rosa (Trabalhador do SUAS suplente), Saray Battistella (Trabalhador do SUAS), Alcimara Bosa 

Pereira (Secretaria de Indústria e Comércio), Giovani Souza de Moraes (Secretaria de 

Administração), Marilene Mendes Vicente (usuária da política de assistência social), Mara C. P. 

Pereira (Secretaria de Educação e Cultura). Ainda estiveram presentes: Alessandra V. Francioni 

Silva, José Anselmo Pereira e Elizabeth Maccari. Inicialmente foi passada a palavra para o 

Contador Geral da Prefeitura José Anselmo apresentar as prestações de contas dos meses de abril 

até junho de 2016, sendo que as contas foram aprovadas por este Conselho no valor de R$ 

605.558,39 (Seiscentos e Cinco Mil, Quinhentos e Cinqüenta e Oito Real e Trinta e Nove 

Centavos). Aprovar os projetos apresentados pela profissional do CRAS responsável do Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV. A profissional Alessandra do CRAS 

apresentou os seguintes projetos a serem desenvolvidos: projeto “Adolescente em Arte”, a ser 

executado no período de setembro até novembro de 2016, atendendo o público de 30 adolescentes, 

sendo o valor da contratação de até R$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais); projeto “Geração que Dança”, a 

ser executado no período de setembro até novembro de 2016, sendo o valor da contratação de até 

R$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais); projeto “Canto e Violão”, a ser executado no período de setembro 

até novembro de 2016, sendo o valor da contratação de até R$ 6.000,00 (Seis Mil Reais); projeto 

“Capoeira: Entrando na Roda”, a ser executado no período de setembro até novembro de 2016, 

sendo o valor da contratação de até R$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais), sendo todos aprovados por este 

Conselho. A conselheira Rosa do CEACA esclareceu que o auditório possui 110 lugares e que 

quando precisarem para algum evento existe a possibilidade de emprestá-lo. A conselheira Saray 

convidou todos os (as) conselheiros (as) visitarem a nova sede do CREAS. E, nada mais havendo a 

tratar-se, foi encerrada esta reunião. E, para constar, foi lavrada esta ata, que após lida e aprovada, 

segue subscrita pelos membros presentes. 

 

 

 


