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Aos vinte e seis dias do  mês de maio de dois mil e vinte às dez 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 do Conselho Municipal da Assistência Social referente a 2ª e 3ª parcela; incremento ao 

COVID 19 Básica vlr R$ 52.200,00 (cinquenta e dois mil e duzentos reais) e Média/Alta no valor de R$ 

42.916,32 (quarenta e dois mil, novecentos e dezesseis reais e trinta e dois centavos; compra de um 

computador para uso do Abrigo com reurso do CREAS; Termo de aceite de recurso extraordinário para 

ações relacionadas ao COVID 19 no valor de R$ 73.875,00 (setenta e três mil, oitocentos e setenta e cinco 

reais. Estiveram presentes os seguintes representantes: Pe. José Eduardo Bittencourt  (Representante 

CEACA e Presidente deste Conselho), Maira de Souza (Trabalhador do Setor), Vitor Cesar Paris 

(Secretaria de Obras), Cleide Agostinho (Trabalhador do Setor), Tatiana da Silva Fernandes (Trabalhador 

do Setor), Rosane Comelli (Secretaria de Assistência Social), Rosilene Costa Antônio (APAE), Mário 

José da Silva (Secretaria de Indústria e Comércio) 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 tendo em vista alguns 

segmentos que precisam da aprovação do Conselho. Começando então pelo Plano de Trabalho da 2º e 3º 

parcela do Recurso Estadual, dizendo que na reunião passada foi aprovada o Plano de Trabalho da 1ª 

parcela, onde alocamos a parcela na proteção básica no CRAS e essa 2ª e 3ª parcela vamos alocar nos 

benefícios eventuais que são para apagamento de sextas básicas ou de algum outro benefício eventual que 

seja necessário, mais a princípio para isso, então são duas parcelas de 18.900,00 que serão transferidos 

para uma conta só para benefícios eventuais, essa conta foi aberta agora, pois não tínhamos, tendo em 

vista que fazem 05 (cinco) anos que não recebíamos esse tipo de benefício. Outro ponto é o incremento 

que  recebemos do Governo Federal em relação ao COVID 19 que foram R$  52.200, 00 (cinquenta e dois 

mil e duzentos reais) para proteção básica e  R$ 42.916,32 (quarenta e dois mil, novecentos e dezesseis 

reais e trinta e dois centavos) para a média e alta cumplicidade, é um incremento de recursos que eles 

ainda estão fazendo as nossas técnicas de como e onde possamos gastar, sendo que na data do dia anterior 

a mesma participou de uma live do Conselho Nacional de Assistência Social onde eles esclareceram uns 

os pontos e disseram que poderemos gastar com folha de pagamento, por exemplo o Recursos da média e 

alta cumplicidade, que é 42.916,32 (quarenta e dois mil, novecentos e dezesseis reais e trinta e dois 

centavos) nós temos um gasto mensal com abrigo na folha de pagamento de R$ 30.000,00 (tinta mil reais) 



mês, então estamos pensando em alocar esse recurso da média e alta colocar R$ 30.000,00 (trinta mil 

reais) na folha de pagamento do abrigo e depois decidimos onde vamos gastar o restante, tendo em vista 

que não podemos reprogramar esse recurso, teremos que usar até o final do ano, uma vez que temos 

outros recursos  de parcelas mensais na conta da proteção básica e da média e alta. Também estaremos 

realizando a compra de dois computadores para o abrigo com recurso do Estado da média e alta 

cumplicidade, recursos esse que já tinham na  conta. Tem um outro recursos que o Governo Federal está 

disponibilizando para os municípios através de um termo de aceite que é um recurso de emergência ao 

COVID 19, esse recurso pra Capivari foi habilitado no vlr de R$ 73.875,00 (setenta e três mil, oitocentos 

e setenta e cinco reia) para compra de equipamentos de  EPI para 31 profissionais da Assistência e 34 

vagas de acolhimento, este recurso já foi disponibilizado no dia 30 de abril  e foi assinado essa semana, 

porque é um recurso que tem muita dificuldade de uso, dificuldades essa na vaga de acolhimento do que 

pode e não pode comprar, o Governo ainda está disponibilizando técnicas de esclarecimento, orientações, 

decretos e resoluções, porque secretarias do pais todo estão com dificuldade de gastar esse recurso, na 

questão de equipamentos de EPI, temos um cálculo, são 31 funcionários, cada funcionário tem direito a 

175,00 (cento e setenta e cinco reias) para aquisição de equipamentos, cada funcionários vezes 175,00 

vezes 3 meses que dará o valor de 16.000,00 para compra de equipamento para 3 meses, saiu hoje uma 

orientação técnica do que podemos ou nãop comprar qdo se refere a vagas de acolhimento, porém tem um 

caderno de perguntas e respostas referente ao que poderemos fazer com esse recursos no sentido de vagas 

de acolhimento, trabalhos sócio assistênciais para moradores de ruas, idosos acolhidos em permanência 

em casas de repouso, comprar proteínas para idosos, porém estamos pedindo para que liberem para que 

possamos usar com crianças e adolescentes que estão em acolhimento, no entanto ainda não está bem 

claro , pois o próprio governo também está perdido quanto ao uso desse recurso, esse dinheiro ainda vai 

levar uma semana pra vir e o próprio governo vai abrir uma conta, e não pode ser reprogramado, tem que 

ser gasto até o final do ano, pois ele é específico para usar durando o período da pandemia do COVID 19. 

Todos esses cálculos eles tiraram do nosso sistema, CRAS, CREAS os atendimentos mensais da 

Secretaria e por ali fizeram esse cálculo. Essa era a minha pauta, aprovação desses recursos e da compra 

dos dois computadores.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 11:00h   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. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


