
ATA Nº 238 

Aos sete dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte 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: Saray Battistela (Trabalhador do Setor), Vitor Cesar Paris (Secretaria de 

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

Ceaca),  Rosane Comeli (Secretaria de Saúde), Rosilene Costa Antônio (APAE), ainda estiveram 

presentes a Sra. Ana Maria Fabiano (Secretaria Municipal de Assistência Social), Alessandra Francione 

(Diretora de Assistência Social) e Patrícia S. Calegari (SAS), a Secretária desse conselho informou ao 

Presidente a pauta da reunião que seria sobre Apresentação do planejamento dos Serviços de 

Convivência com os horários dos Oficineiros e fortalecimento de vínculos 2020; Apresentação do 

Projeto “Família Acolhedora”; Apresentação do Cronograma de Reuniões para o ano de 2020; Rever 

Decreto de Composição dos Conselheiros e a data de Exercício do Presidente atual; Resolução do 

Auxílio Funeral.O Presidente Pe. José Eduardo Bitencourt iniciou a reunião dando boas vindas a todos e 

em seguida começou com o primeiro item da pauta que seria a Apresentação do Planejamento dos 

Serviços de Convivência com os Horários dos Oficineiros, passando assim a palavra para a Diretora de 

Assistência Social, Sra. Alessandra Francione, a qual solicitou a antecipação da Reunião para poder 

tratar de assuntos de certa urgência relacionados a Assistência Social e da Família. Alessandra então 

apresentou  para todos a aprovação das horas  que será entregue ao Setor de Licitação  logo em seguida 

após o término da Reunião para que posteriormente seja publicado no edital no site da Prefeitura para 

poder abrir a chamada dos oficineiros. Sendo que ficou estipulado da seguinte maneira: Oficina de 

Dança: 60 horas mensais; Oficina de musicalização: 88 horas mensais; Oficina de Yoga; 72 horas  

mensais; Oficina de Artesanato do Idoso 12 horas mensais; Oficina de Artesanato Criança e Adolescente 

16 horas mensais; Oficina de Artesanato Mulheres 16 horas mensais; Dança Idosos  08 horas mensais; 

Monitoras Grupo de Mulheres (2) 108 horas mensais, sendo o mesmo aprovado por todos, seguimos 

para o segundo item da pauta;  Apresentação do Projeto “Família Acolhedora”. Continuando a Reunião 

Alessandra relata  um problema que surgiu em se tratando de auxílio funeral, hoje em dia todos as 

pessoas levadas ao óbito devem ser aspiradas, não sendo necessariamente obrigatório, porém por uma 

questão de higiene,  caso de morte em outro município ou por algum outro motivo. Então Alessandra 

informa que a maioria das pessoas hoje possui o Plano Funerário no município, e quem possui esse 

plano não tem direito ao Auxílio Funeral fornecido pela prefeitura porque o Plano Funeral cobre tudo 

carro, caixão, roupas, flores e nosso  benefício é no valor  de  até um  salário mínimo, porém agora  as 

pessoas estão vindo até a Secretaria nos procurar com uma nota de valor cobrado na aspiração e as vezes 

até da roupa. Tendo em vista esses problema entramos em contato com o Sr. Dudu (dono da Funerária 

Dudu Servíços Funerários e Capela LTDA e solicitamos a ele não emitir mais notas provenientes desses serviços 

para pessoas que possuem Plano Funerário, pois  não poderemos atender, tendo em vista a resolução 25/2014 que 

regulamenta a concessão do eventual Auxílio Funeral  para os habitantes do Município. Passamos para o 

próximo item Projeto Família Acolhedora, a Sra. Alessandra diz que em relação ao referido Projeto na 

modalidade Família acolhedora, ontem foi aprovado no Conselho da Criança e do Adolescente os 03 

(três)  orçamentos da Gráfica. Para esse serviço nos temos o grupo de trabalho que está se reunindo e 

pretendemos lançar  em  abril, porém teremos que passar nas escolas porque os professores tão cedo não 

terão mais reuniões, então precisamos ir até eles apresentar o Projeto Família Acolhedora para os 

professores. Esse é um serviço que estamos implantando no município, a maioria das pessoas já 

participam em seu grupo de trabalho, vamos pedir para a Secretária Municipal da Saúde um 

representante da saúde.  Em seguida foi entregue a todos o Cronograma de Reuniões do Conselho 

Municipal de Assistência Social, com datas e horários preestabelecidos. Também foi colocado em pauta 

o Decreto que compõe  o Conselho Municipal do CMAS e tendo em vista que o Presidente Pe. José 



Eduardo Bitencourt se encontra já à 03 (três anos) na Presidência, sem que isso tenha sido observado 

pelos membros do conselho e pela Secretária Executiva na época, colocou-se em pauta, e com 

aprovação e aceitação de todos, inclusive do Senhor Presidente, resolveu-se prolongar-se por mais um 

ano a gestão do Pe. Eduardo José Bittencourt, já que consta no Regimento Interno que o mesmo 

presidiria por 02 (dois) anos, podendo ser prolongado por mais 02 (dois anos). E todos aprovaram sem 

alguma abstenção por este conselho. E, nada a mais havendo a tratar-se foi encerrada esta reunião as 

11.30hr. E para constar eu, Rosália Domingos Liberato Machado Secretaria Executiva lavrei a presente 

ata, que após lida e aprovada será subscrita pelos membros presentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


