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

reunião da Secretaria de Assistência Social, na rua João Rodrigues Martins, nº 34, no município de 

Capivari de Baixo, aconteceu a reunião ordinária do Conselho Municipal de Assistência Social, 

onde estiveram presentes os seguintes representantes: José Eduardo Bitencourt (CEACA), Tatiana 

da Silva Fernandes (Trabalhador do SUAS), Márcia S. R. Scarpato (Secretaria de Administração e 

Finanças), Mário José da Silva (Secretaria de Indústria e Comércio), Fernando Araújo Brasil 

(Secretaria de Indústria e Comércio), Saray Battistella (Trabalhador do SUAS), Marilene Mendes 

Vicente (usuária da política de assistência social), Maira de Souza (Trabalhador do SUAS), Mara 

C.P. Pereira (Secretaria de Assistência Social), Jairo José Bento (Secretaria de Educação e Cultura), 

Vitor Cesar Paris (Secretaria de Obras e Viação), Rosa Machado Silveira (CEACA). Ainda 

estiveram presentes: Alessandra Pascoali, José Anselmo Pereira, Alessandra Francioni da Silva, 

Ana Maria F. Costa, Katiane Souza Borges. Inicialmente o presidente agradeceu a presença de 

todos e realizou uma oração. Posteriormente passou a palavra à secretária executiva que informou 

que a Comissão analisou os documentos entregues pela Associação Macedo Cavalcante e parecer 

está sendo terminado, que somente será apresentado na próxima reunião. O contador geral da 

Prefeitura, o senhor José Anselmo apresentou as prestações de contas dos três últimos meses 

(outubro, novembro e dezembro) de 2016 referente ao Fundo Municipal de Assistência Social, 

totalizando o valor de R$ 765.605,35 (Setecentos e Sessenta e Cinco Mil, Seiscentos e Cinco Reais 

e Trinta e Cinco Centavos). Um dos conselheiros questionou se os recursos apresentados são 

próprios, estaduais ou federais. O mesmo respondeu que todos estão na prestação de contas. Todos 

aprovaram. Posteriormente foi passada a palavra a Coordenadora Maira de Souza do Abrigo 

Institucional, esta esclareceu sobre o adiantamento entregue para o Serviço de Acolhimento, que os 

adiantamentos são para as emergências do referido serviço. Maira ainda esclareceu que não teve 

capacitação para o exercício de utilização do recurso de adiantamento para o Abrigo no ano de 

2016, que caso tenha realizado alguma compra que não poderia a mesma o fez sem ter 

conhecimento. A Coordenadora apresentou todas as prestações de contas das compras realizadas 

com notas fiscais e fotos comprovando sua utilização. Foi esclarecido que tudo é justificado pela 

coordenação, sendo que quando falta alimentos por parte da prefeitura na licitação, esta recebe o 

adiantamento para realizar as compras que faltam como: frango, carne e etc, tendo em vista já ter 

acontecido das crianças do Abrigo no ano de 2016 comerem somente linguiças e salsichas. Todos 

aprovaram a prestação de contas realizada pela coordenação, e esclareceu que posteriormente é 

entregue ao Controle Interno da Prefeitura para a profissional Alessandra Pascoali. O presidente 

passou a palavra a técnica Alessandra Francioni que esclareceu sobre os projetos de oficineiros, que 



foi feito um edital de credenciamento, tendo como objeto oficinas de música (técnica vocal), música 

(violão), música (teclado), oficinas de artes cênicas (teatro), artesanato, capoeira e dança. Todos 

concordaram. O presidente passou a palavra a profissional Katiane esclarecer sobre os saldos 

reprogramados do Governo Federal e Estadual para o ano de 2017, sendo que todos aprovaram o 

saldo e como consta a seguir:  

 

Posteriormente foi explicado que a Conferência Municipal de Assistência Social deverá ser 

realizada esse ano, que a cada dois anos a mesma acontece em âmbito nacional, estadual e 

municipal. Foi esclarecido a todos que os profissionais de todos os serviços da assistência social 

deverão participar e ajudar na organização da mesma, inclusive no convite para os usuários da 

política, o presidente disse ser importante já organizar a comissão organizadora da Conferência, 

sendo os seguintes representantes, respeitando o princípio da paridade: Governo: Mara Cristina 

Porto Pereira, Rosane Comelli; Sociedade Civil: Tatiana da Silva Fernandes, José Eduardo 

Bitencourt. Todos aprovaram a comissão organizadora. Foi informado que o tema da Conferência 

trata-se de Garantia de Direitos de Fortalecimento do SUAS e seus respectivos eixos, sendo: Eixo 1: 

A proteção social não contributiva e o princípio da equidade como paradigma para a gestão dos 

direitos socioassistenciais; Eixo 2: Gestão democrática e controle social: o lugar da sociedade civil 

no SUAS; Eixo 3: Acesso às seguranças socioassistenciais e a articulação entre serviços, benefícios 

e transparência de renda como garantias de direitos socioassistenciais; A legislação como 

instrumento para uma gestão de compromissos e corresponsabilidades dos entes federativos para a 

garantia dos direitos socioassistenciais. Ficou acordado entres os conselheiros que a próxima 

reunião terá como um dos assuntos da pauta a Conferência. E por último, foi informado aos 

conselheiros que acontecerá um curso no período do dia 15 a 19 de maio de 2017, sendo Introdução 

ao Exercício do Controle Social do SUAS, destinado a Conselheiros Municipais (governamentais e 

não governamentais) e que os interessados deverão me procurar anterior ao último dia de inscrição 

que é o dia 09 de maio de 2017. O presidente encerrou a reunião com o agradecimento de páscoa e 

confraternização. 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. 

      

 


