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

reunião da Secretaria de Assistência Social, na rua Ernani Coutrin, nº 187, Centro – Capivari de 

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

estiveram presentes os seguintes representantes: Nelita do N. de Andrade (Secretaria de 

Administração e Finanças), Fernando Brasil (Secretaria de Indústria e Comércio), Rosane Comelli 

(Secretaria de Saúde), Tatiana Fernandes (Trabalhador do Setor), José Eduardo Bittencourt 

(CEACA), Maira de Souza (Trabalhador do Setor);  Jairo José Bento (Secretaria de Educação e 

Cultura), e Mara Porto Pereira (Secretaria de Assistência Social). Ainda Esteve presente Alessandra 

Vieira Francioni Silva que esta substituindo a Secretaria Executiva deste conselho que se encontra 

em licença maternindade. Alessandra abriu a reunião explicando que esta seria uma reunião 

extraordinária devido a uma situação de emergência, onde a Secretária de Assistência Social está 

atendendo uma situação de vulnerabilidade social bastante precária e emergencial de habitação e a 

família não possui condições financeiras para reformar a casa que está caindo conforme visita de 

assistente social. Essa casa havia sido interditada pela Defesa Civil e com a verificação da real 

situação  pela Assistente social ficou bastante claro que o município deveria ajudar na reforma e de 

acordo com a resolução nº 71/2015 deste conselho que regulamenta a concessão dos benefícios 

eventuais. Durante a reunião foi apresentado aos conselheiros a solicitação para requisição dos 

materiais de construção e o parecer técnico da assistente social que visitou a família que será 

beneficiada. Todos aprovaram a compra dos materiais que será com recursos próprios de 

aproximadamente cinco mil reais, e assim a reunião seguiu com alguns questionamentos referentes 

a conferência municipal de assistência social que acontecerá dia vinte e sete de julho do ano 

corrente no CEACA. E, nada mais havendo a tratar foi encerrada esta reunião extraordinária. E, 

para constar, foi lavrada esta ata, que após lida e aprovada segue subscrita pelos membros presentes. 

 

 


