
ATA Nº 213 

 

Aos dez dias do mês de agosto 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 ordinária do Conselho Municipal de Assistência Social, onde estiveram 

presentes os seguintes representantes: Saray Battisttela (Trabalhador do Setor), Jairo José Bento 

(Secretaria de Educação e Cultura), Rosilene Costa Antônio (APAE), Mara C. P. Pereira 

(Trabalhador do Setor), Nelita do N. de Andrade (Secretaria de Administração e Finanças), Maira 

de Souza (Secretaria de Assistência Social), Alessandra Francioni (Secretaria de Assistência 

Social), José Anselmo Pereira (Secretaria de Contabilidade), Rosane Comelli (Secretaria de 

Assistência Social), Tatiane da Silva Fernandes (Secretaria de Assistência Social), Ana Maria Costa 

(Secretaria de Assistência Social), Ana Flávia Cardoso (Secretaria Executiva) Vitor Cesar 

Trabalhador PMCB),  Pe. José Eduardo Bittencourt (iniciou com uma frase de reflexão e logo após 

passou a palavra para José Anselmo Pereira que apresentou a prestação de contas dos últimos três 

meses (abril à junho), José Anselmo pediu para Maira explicar melhor sobre o adiantamento 

recebido pela mesma no valor de R$ 500,00 esta mesmo se relata que o dinheiro se trata de compras 

para o Abrigo Institucional, demonstrado  as notas fiscais para apreciação dos(as) conselheiros(as). 

O mesmo finaliza sua apresentação expondo as contas no total, no total de R$ 590.658,50. As 

contas foram aprovadas pelo conselho sem ressalva e José Anselmo terminou sua apresentação, 

passando a palavra para Pe. Eduardo que falou sobre pessoa que necessitam de cuidados especiais 

(idosos, pessoas moradores de rua) etc. que precisam de mantimentos básicos, também falou de 

uma família em especial que precisa de ajuda, foi encerrada essa reunião. E, para constar, foi 

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

 

 

  

 

 

 


