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Aos dezoito dias do  mês de junho de dois mil e vinte às nove  horas, aconteceu uma reunião 

ordinária 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, sob 

a condução do  Presidente Pe. José Eduardo Bittencourt onde a pauta do dia seria a  aprovação do 

termo de aceite do recurso federal. 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), 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  detalhadamente os recursos federal da 

portaria 369/2020, para a compra de EPI’s para 31 profissionais da Assistência Social no valor de 

R$ 16.275,00 (dezesseis mil, duzentos e setenta e cinco reais) a primeira parcela e para o 

acolhimento de idosos e moradores de rua durante a pandemia no valor de R$ 57.600,00  (cinquenta 

e sete mil e seiscentos reais) divididos em 02 parcelas . A Secretaria de Assistência Social recebeu 

também um incremento temporário no bloco de Proteção Social Básica ao combate do COVID-19 

no valor de R$ 52.200,00 (cinquenta e dois mil e duzentos reais), o qual foi direcionado a folha de 

pagamento. Quanto a Proteção Social Especial o valor de R$ 42.916,32 (quarenta e dois mil, 

novecentos e dezesseis reais com trinta e dois centavos, também direcionado a folha de pagamento. 

Os documentos referente ao termo de aceite estão á disposição dos conselheiros na Secretaria de 

Assistência Social  na sala do conselho para livre acesso dos conselheiros que aprovaram por 

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

reunião  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. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


