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Aos vinte e nove dias do de dois mil e vinte às quatorze  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, sob a condução do  

Presidente Pe. José Eduardo Bittencourt onde a pauta do dia será Plano de Trabalho/Parcela Extra. 

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

CEACA e Presidente deste Conselho), Maira de Souza (Trabalhador do Setor), Sr. Hamilton Gomes de 

Sousa (Representante da APAE), Vitor Cesar Paris (Secretaria de Obras), Tatiana da Silva Fernandes 

(Trabalhador do Setor), Alessandra Francioni (Secretaria  de Assistência Social) e a Sra. Gisele Costa  

Nascimento como visitante (Presidente da ASANC). O Presidente Pe. José Eduardo Bittencourt iniciou 

a reunião com uma frase de reflexão e 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 valores dos recursos recebidos pela Assistência Social, conforme segue: O estado 

liberou mais uma parcela no valor de R$ 19.946,56 (dezenove mil, novecentos e quarenta e seis reais 

com cinquenta e seis centavos) para alta complexidade para custeio na compra de  alimentação e 

produtos de higiene e limpeza para o serviço de acolhimento institucional, já estamos providenciando 

uma licitação para compra de cestas básicas para serem distribuídas nos meses de novembro/2020 a 

fevereiro/2021de 2021. Em reunião recentemente com a Sra. Rosa Machado Silveira (Coordenadora 

do CEACA) estaremos repassando 50 (cinquenta básicas) através de avaliação feita pelo CRAS  e 

CREAS das famílias que serão beneficiadas com os recursos alocados. Também recebemos essa 

semana 3 parcelas do Governo Federal  no valor de R$ 54.032,97 (cinquenta e quatro mi, trinta e dois 

reais com dezenove centavos) de  benefícios eventuais para uso no combate ao COVID 19, cestas 

básicas e auxílio funeral decorrente do COVID 19. Sr. Hamilton questiona se existe uma relação dos 

beneficiários para recebimento das cestas básicas e Alessandra informa que as cestas básicas serão 

distribuídas através do CRAS conferindo junto ao CEACA. Sendo assim, convoquei essa reunião para 

colocar todos a par do destino destas verbas, deixando claro que o Sr. José Anselmo Pereira estará 

realizando a prestação de contas. Gostaria de saber se todos aprovam. Os documentos referentes a 

esses recursos estão á disposição dos conselheiros na Secretaria de Assistência Social na sala do 

conselho para livre acesso dos conselheiros que aprovaram por unanimidade. Alessandra  informa 

ainda  que está implantado o Serviço da família acolhedora no município juntamente a com a Sra. 

Maira e a Sra. Karina que estarão atendendo aqui na Secretaria. Alessandra solicitou ao Pe. José 

Eduardo e ao Sr. Hamilton que ajudassem na divulgação do serviço, tendo em vista que nos dias 1º e 

2º de outubro ou seja quinta e sexta feira dessa semana receberão uma palestrante que irá realizar uma 

capacitação para todos os técnicos da rede e Conselho Tutelar que acontecerá no CREAS  e que 

gostaria da participação de todos. Pe. José Eduardo e O Sr. Hamilton se prontificaram em ajudar na 

divulgação. Em seguida o Pe. José Eduardo questionou sobre os critérios de inscrições no COMAS, 



pois gostaria de inscrever a ASANC no mesmo, Informamos a ele que existe uma resolução estadual 

que se refere  a isso porém não temos nada que  tenha sido feito pelo Município a respeito e estaremos 

estudando a possibilidade de fazer uma resolução com os pré requisitos para inscrição, que apesar de já 

haver algumas entidades inscritas no Conselho Municipal de Assistência Social a resolução encontra-

se desatualizada, Pe. Eduardo informou que irá encaminhar ao COMAS toda a Documentação tendo 

como base os critérios registrados na Resolução nº 001/2009, para protocolar no Conselho para 

possível aprovação. Sr. Hamilton questiona o porque da urgência e o Pe. Eduardo informa que os 

documentos estavam desatualizados e que agora o foco da ASANC que antes era ajudar os 

necessitados de Capivari de Baixo, agora o foco está voltado para o Idoso. Vitor informa que 

tomaremos providências em relação à documentação, e que primeiramente teremos que reformular 

uma nova resolução com os Critérios para inscrição de entidades no COMAS. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


