
ATA Nº 218 

 

Aos quinze dias do mês de fevereiro de dois mil e dezoito, às oito horas e trinta minutos, na sala de 

reunião da Secretaria de Assistência Social, na rua Ernani Cotrin, 167, no município de Capivari de 

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

presentes os seguintes representantes: Saray Battistella (Trabalhador do SUAS), P.e José Eduardo 

Bittencourt (representante do CEACA), José Anselmo (chefe Geral da Contabilidade), Rosane 

Comelli (Secretaria da Saúde), Rosilene Costa Antônio (Representante APAE),  Tatiana da Silva 

Fernandes (Representante do Setor), Fernando Araújo Brasil (Secretaria de Indústria e Comércio), 

Alessandra Francioni da Silva Trabalhador do Setor), Ana Flávia Cardoso Fermiano (Secretaria 

Executiva). P.E. Eduardo iniciou a reunião falando sobre a campanha da fraternidade, que este ano 

está mais voltada para as famílias (pessoas) que sofrem de violência seja ela de qualquer forma que 

viola os princípios dos direitos humanos, logo após o mesmo passou a palavra para o chefe geral de 

finanças José Anselmo que falou sobre os gastos trimestrais entre os meses de outubro, novembro e 

dezembro de dois mil e dezessete, totalizando no valor de R$ 1.103.055,41 (um milhão, cento e três 

mil, cinquenta e cinco reais e quarenta e um centavos) todos aprovaram os gastos do ano de dois mil 

e dezessete. Após  José Anselmo terminar, o mesmo passou a palavra para Alessandra Francioni 

que falou sobre o projeto de Plano Municipal da Assistência Social que alguns deles são: criar mais 

oficinas,: Artesanato, violão, dança, teatro, capoeira. Para crianças e responsáveis (usuários) do 

Centro de Convivência CRAS – CREAS, contratar funcionário (os) temporários para trabalhar no 

programa ACESSUAS TRABALHADOR (Programa de Promoção do Acesso ao Mundo do 

Trabalho), Alessandra ressaltou também que já conversou com Selma (Secretária Geral de 

Administração). Sobre recursos para aumentar  a quantidade de sextas básicas, a quantidade hoje 

que a Assistência Social disponibiliza para os usuários CRAS é muito pouca(o), e sem mais 

ressalvas todos concordaram com os projetos. José Anselmo por fim passou os valores 

reprogramados do Governo Federal Estadual para o ano de 2018 (dois mil e dezoito) sendo que 

todos aprovaram segue saldo como consta a seguir: 
 

ESPECIFICAÇÃO 

 

BANCO 

 

VALOR 

REPROGR

AMADO 

 

APLICAÇÃO 

 

INVESTI

MENTO 

 

CUSTEIO 

 

FOLHA 

DE 

PAGAME

NTO 

PBF – PAIF 

 

SCFV 

CNAS 

BPC 

PROJOVEM 

14.899-7 162.332,48 - contratação pessoa jurídica (Oficinas); 

-Lanches; 

- Custeio (água,  luz, telefone, gás, 

combustível, manutenção do carro) 

- Aquisição material socioeducativo; 

-Material de expediente, limpeza, entre 

outros; 

- camisetas para as oficinas; 

- Reforma CRAS, entre outras; 

 42.332,48 120.000,00 



- Folha de pagamento. 

PAEFI 

PFMC 

PTMC 

14.898-9 110.896,70 Consumo (material de expediente, lanches, 

material pedagógico);  

- Manutenção do Carro; 

- Contratação Pessoa Jurídica (Oficinas); 

- Lanches, entre outros. 

 20.896,70 90.000,00 

MDS ACESSO SUAS 14.892-X 55.219,77 - Contratação de Pessoa Jurídica; 

- Custeio do Programa. 

 55.219,77  

IGD  

BOLSA FAMÍLIA 

14.895-4 7.141,85 

3% 

COMAS 

Custeio (material de expediente, limpeza, 

telefone, energia, água, manutenção do 

carro, gráfica, entre outros) 

 7.141,85  

IGD SUAS 

 

14.896-2 23.058,45 

3% 

COMAS 

- Custeio (material de limpeza, expediente, 

reforma, telefone, palestrante, entre outros) 

- Móveis e equipamentos. 

10.000,00 13.058,45  

SERVIÇO 

ACOLHIMENTO 

14.897-0 47.774,58 - Custeio (aluguel, água, luz, Gás, telefone, 

material de limpeza. Higiene, alimentação, 

cursos  entre outras necessidades). 

 17.774,58 30.000,00 

PROTEÇÃO BÁSICA 

CUSTEIO  

BB-

13.836-3 

ESTADO 

 

7.094,62 

- Custeio, lanches e matérias para as 

oficinas; 

- Contratação Pessoa Jurídica para as 

Oficinas 

  

7.094,62 

 

PROTEÇÃO BÁSICA 

INVESTIMENTO 

 

BB 

14.678-1 

ESTADO 

 

13.297,74 

Móveis e equipamentos  

13.297,74 

  

 

 

PROTEÇÃO ALTA 

INVESTIMENTO 

BB 

13.838-X 

 

22,13 

- Equipamentos.  

22,13 

  

PROTEÇÃO MÉDIA 

CUSTEIO 

BB 

13.839-8 

 

133,46 

- Lanche para oficinas.   

133,46 

 

PROTEÇÃO MÉDIA 

INVESTIMENTO 

BB 

13.840-1 

 

44.667,11 

- Móveis e equipamentos, carro.  

44.667,11 

  

BPC NA ESCOLA BB 

14.894-6 

 

493,17 

- Material de expediente, gráfico.   

493,17 

 

 

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. 

      

 

 


