
ATA Nº 237 

 

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

reuniões da Secretaria de Assistência Social, na rua Ernani Coutrin n°163 – Centro – Capivari de Baixo,  

aconteceu a reunião ordinária do Conselho Municipal de Assistência  Social  onde estiveram presentes 

os seguintes representantes: Maira de Souza (Trabalhador do Setor), Vitor Cesar Paris (Secretaria de 

Obras), Fernando Araujo Brasil (Secretaria de Turismo), Cleide Agostinho (Trabalhador do Setor), 

Tatiana da Silva Fernandes (Trabalhador do Setor), Pe. José Eduardo Bittencourtt  (Representante 

Ceaca),  Rosane Comeli (Secretaria de Saúde), Jairo José Bento (Secretaria de Educação) Mário José da 

Silva (Representante da Defesa Civil), Camila Aguiar Macalossi (Secretaria de Administração e 

Finanças) a secretária desse conselho informou ao Presidente a pauta da reunião que seria sobre a 

revisão do decreto que institui os Conselheiros de cada entidade, tendo em vista que o Decreto está em 

vigor a 02 (dois) anos, precisa-se de uma nova eleição para a escolha de uma Nova Diretoria e de novos 

conselheiros, o Cronograma das Reuniões para o ano de 2020, e também para prestação de contas anual 

do CMAS (Conselho Municipal da Assistência Social) e  para o encerramento anual do Conselho. Então 

o Presidente passou a palavra para a Sra. Camila e a mesma iniciou dizendo que tudo que ela iria 

demonstrar são contas e demonstrativos que o Sr. José Anselmo Pereira (Secretaria de Administração) já 

vinha fazendo de 03 (três) em 03 (três) meses durante todo o ano de 2019, para não ficar muito longa e 

massante o mesmo presta contas durante o ano por período, explicando detalhadamente tudo que foi 

gasto, então Camila  fez sua prestação de contas do MDS- serviços/Gestão de dois mil e dezoito, após 

apresentar as contas informou os conselheiros que fez apenas uma copia dos gastos já que são 

documentos de grande volume, informou aos conselheiros que caso queiram analisar novamente esses 

documentos será necessário que se encaminhe ate a secretaria de contabilidade para verificação dos  

mesmos, e assim foi aprovada a prestação de contas por este conselho e anexo a esta ata encontra-se 

uma planilha resumida com todos os gastos. O Presidente então dispensou a Sra. Camila e seguiu a 

reunião com o Cronograma que no próximo ano foi instituído o mês de fevereiro, pois nesse ano que 

finda começou em março. E por sequência foi discutido a respeito do Decreto da nova diretoria a ser  

 

escolhida no mês de fevereiro onde se fará as alterações necessárias após a primeira reunião do ano de 

2020. E todos aprovaram sem alguma abstenção 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 será subscrita pelos 

membros presentes. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


