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Aos quatorze dias do mês de novembro de dois mil e dezenove as oito horas e trinta minutos , na sala de 

reuniões da Secretaria de Assistência Social, sito à rua Ernani Coutrin n° 187 – Centro – Capivari de 

Baixo/SC,  aconteceu a reunião ordinária do Conselho Municipal de Assistência  Social  onde estiveram 

presentes os seguintes representantes: Pe. José Eduardo Bittencourt (Representante CEACA), Saray 

Battistella (Trabalhador do Setor), Vitor Cesar Paris (Secretaria de Obras),  José Anselmo Pereira 

(Chefe de Setor Financeiro), Márcia S. P. Scarpato (Contabilidade), Rosane Comelli (Secretária de 

Saúde), Jairo José Bento (Secretaria de Educação), Cleide Agostinho (Secretaria de Assistência Social), 

Tatiana Fernandes (Trabalhador de Setor), Rosilene Costa Antônio (APAE), Ana Maria Fabiano 

(Secretaria de Assistência Social), Alessandra  Francioni Silva (Secretaria de Assistência Social): O 

Presidente Pe. José Eduardo Bittencourt iniciou dando boas vindas aos conselheiros para mais uma 

reunião e enquanto aguardávamos o Sr. Anselmo preparar-se, Fernanda Francioni e o Presidente 

questionaram Alessandra sobre a Conferência Estadual do CMAS em Florianópolis e a mesma informou 

que teve questões muito  importantes como os atrasos dos recursos e  sobre  a continuação da 

Assistência, sobre o seu futuro e que as propostas foram muito boas para a Conferência Nacional, porém 

não ficaram para a eleição dos Delegados tendo em vista que não  iriam poder participar do referido 

evento  e que na noite anterior o Governo Federal colocou a matéria sobre a liberação de recursos e  teve 

uma reunião no Ministério da Assistência Social onde anunciaram o repasse de R$ 700.000,000,00 

(setecentos milhões de reais) para a Assistência Social, sendo que assim são R$ 200.000.000,00 

(duzentos milhões de reais)  que caem nas contas dos municípios já na próxima semana e além disso, o 

descontingênciamento  feito pelo Ministério da Economia após leilão do  Pressal, garante cerca de R$ 

500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais) para o pagamento de serviço do Sistema Único de 

Assistência Social então Capivari ainda tem parcelas para receber referente a 2017, sendo assim temos 

R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais)  pra receber do Governo Federal entre CRAS, CREAS e 

Assistência Social entre o final de 2017, 2018 e 2019, falaram que irão colocar em dia não se sabe se 

virá 1,2,3 ou todas as parcelas. Falou ainda que os oficineiros só foram pagos esse mês  porque veio 

recursos do estado que foi utilizado para pagar os oficineiros, cujo valor é em torno de R$ 11.950,00 

(onze mil, novecentos e cinquenta reais) por mês e que no próximo mês  o pagamento deles é entre o dia 

5 e 10 mais não se sabe ainda como vai ser pago, talvez seja pago  com recursos próprios da prefeitura, 

que foi feito uma negociação com o Prefeito para ele pagar e depois ser reembolsado quando vier o 

recurso federal se coloca na folha de pagamento. E que o ano que vem ficará difícil iniciar sem recursos, 

e quanto aos oficineiros já contratados, para o próximo ano o contrato que tinham não fecharia ficaria 

em aberto, e foi decidido que poderiam ser contratados os mesmos oficineiros, evitando assim fazer toda 

a papelada e que se alguém soubesse de pessoas que trabalham com esse ofício que poderiam vir se 

inscrever  ou conversar com ela e com a Sra. Secretaria, que será feito o possível para começar  já em 

janeiro a oficina dos oficineiros. Alessandra ainda informou que está sendo instituído no município o 

Programa da  Família Acolhedora e que  para tal está sendo formado um Grupo de Estudos sobre esse 

programa, sendo assim se faz necessário dois representantes do Conselho da Assistência Social, sendo 

essa uma sugestão da promotora e que depois  será feito um Decreto desse pessoal e será realizada  uma 

reunião uma vez por mês pra estudar a Lei que vai instituir esse programa  e depois será formada a  

equipe técnica que ira participar do mesmo. Em seguida passou a palavra para  José Anselmo que fez a 

apresentação de prestação de contas do Fundo Municipal de Assistência Social, no qual o mesmo 

explicou detalhadamente os gastos feitos entre o período de julho à setembro de dois mil e dezenove, 



sendo que o valor gasto  foi de R$ 831.264,61 (oitocentos e trinta e um mil, duzentos e sessenta e quatro 

reais e sessenta e um centavos), sendo que a Planilha de gastos encontra-se arquivado na Secretaria do 

Conselho para qualquer dúvida ou efeito e  como não houve nenhuma abstenção de votos os gastos 

foram aprovados por este conselho. E, nada a mais havendo tratar-se foi encerrada esta reunião. E para 

contar foi lavrada esta ata, que após lida e aprovada segue subscrita pelos membros presentes. 


