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Aos trinta e um dias do  mês de março de dois mil e vinte às onze horas, aconteceu uma reunião 

Extraordinária da Secretaria de Assistência Social, Situada na  rua Ernani Coutrin n°187 – Centro – 

Capivari de Baixo,  através de vídeo conferência tendo em vista a pandemia do COVID19 que assola o 

mundo inteiro impedindo que as reuniões dos conselhos sejam feitas presencialmente, reunião essa 

convocada extraordinariamente pelo Presidente Pe. José Eduardo Bittencourt a pedido da Sra. Alessandra  

Francioni (Diretora da Secretaria Municipal de Assistência Social) onde a pauta seria a  Aprovação do 

Plano de Trabalho/2020 – Conselho Municipal de Assistência Social CMAS do Cofinanciamento 

Estadual para Proteção Básica. Estiveram presentes os seguintes representantes: Pe. José Eduardo 

Bittencourt  (Representante CEACA e Presidente deste Conselho), Saray Battistella (Trabalhador do 

Setor), Vitor Cesar Paris (Secretaria de Obras), Cleide Agostinho (Trabalhador do Setor), Tatiana da Silva 

Fernandes (Trabalhador do Setor), Alessandra Francioni (Secretaria  de Assistência Social). O Presidente 

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

e em seguida passou a palavra para a Sra. Alessandra, que cumprimentou à todos e explicou  falou sobre a 

necessidade da Convocação da Reunião Extraordinária informando que o Estado adiantou uma parcela de 

recurso no valor de  R$ 19.897,45 (dezenove mil, oitocentos e noventa e sete reais e quarenta e cinco 

centavos) e que este recurso conforme o Plano de Trabalho apresentado através de vídeo conferência aos 

conselheiros veio destinado para proteção Básica (CRAS)   e será aplicado integralmente no custeio.  

Após especificado todos os pontos pela Sra. Alexandra, e sendo aprovado  por unanimidade  entre os 

conselheiros, E, nada mais havendo a tratar-se o Presidente Pe. José Eduardo Bittencourt encerra a  

reunião  ás 11:45h   e para constar eu, Rosália Domingos Liberato Machado (Secretária Executiva) deste 

conselho, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, segue subscrita pelos membros presentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


