
ATA Nº 247 

Aos doze dias do mês de novembro de dois mil e vinte às oito horas e trinta minutos, na sala de reuniões 

da Secretaria de Assistência Social, na rua Ernani Coutrin n°187 – Centro – Capivari de Baixo,  aconteceu 

a reunião ordinária do Conselho Municipal de Assistência  Social  através de vídeo conferência, tendo em 

vista a pandemia do COVID 19 que assola todo o mundo e que impede que as reuniões sejam feitas 

presencialmente, sob a condução do Pe. Eduardo José Bittencourt onde estiveram presentes os seguintes 

representantes: Pe. José Eduardo Bittencourt  (Representante CEACA e Presidente deste Conselho), 

Saray Battistella (Trabalhador do Setor), Vitor Cesar Paris (Secretaria de Obras), Cleide Agostinho 

(Trabalhador do Setor), Tatiana da Silva Fernandes (Trabalhador do Setor), Mário José da Silva 

(Representante da Defesa Civil),  Maira de Souza (Trabalhador do Setor), José Anselmo Pereira (Chefe 

do Setor Financeiro PMCB), Camila Aguiar Macalossi (Secretaria de Administração e Finanças). O 

Presidente Pe. José Eduardo Bittencourt iniciou a reunião dando boas vindas aos conselheiros para mais 

uma reunião onde a pauta do dia será: 1) Deliberação da Prestação de Contas do CMAS – Conselho 

Municipal de Assistência Social do período de 01/01/2020 à 30/09/2020; 2) Deliberar a Resolução Nº 

12/2020, que dispõe sobre os Critérios para inscrição de entidades governamentais e não governamentais 

no Conselho Municipal de Assistência Social e 3) Deliberar prestação de contas dos Recursos Federais 

apresentada pela Sra. Camila Aguiar Macalossi (Secretaria de Finanças /Setor de Contabilidade da 

Prefeitura Municipal). Em seguida o Presidente passou a palavra para o Contador da Prefeitura Municipal 

Sr. José Anselmo Pereira que fez a apresentação de prestação de contas do Fundo Municipal de 

Assistência Social do Município de Capivari de Baixo,  no qual o mesmo explicou detalhadamente os 

gastos feitos referentes ao período de 01 de janeiro a 30 de setembro de 2020, sendo que  o valor gasto no 

período foi de R$ 2.260,459,04 (dois milhões, duzentos e sessenta mil, quatrocentos e cinquenta e nove 

reais e quatro centavos), e restos a pagar pagos no valor de R$ 32.925,40 (trinta e dois mil, novecentos e 

vinte e cinco reais e quarenta centavos), totalizando assim o valor de  R$ 2.293.384,44 (dois milhões, 

duzentos e noventa e três mil, trezentos e oitenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos),  após alguns 

questionamentos por parte dos conselheiros e sendo dada as devidas explicações, como não houve 

nenhuma abstenção de voto a prestação de contas do CMAS foi aprovada por este conselho. O Presidente 

passou a palavra a Sra. Camila Aguiar Macalossi, para que a mesma apresentasse a prestação de contas 

dos Recursos Federais, Camila então prossegue apresentando os gastos realizados desses recursos  com o 

Bolsa Família, CREAS, CRAS e abrigo, explicando  minuciosamente   e informou  a todos os 

conselheiros que a Planilha de Gastos encontra-se no  Setor de  Contabilidade da  Prefeitura  Municipal à  

disposição  e que ela também estaria a disposição  para sanar qualquer dúvida, caso os conselheiros 

queiram analisar ou tenham mais alguma  dúvidas a respeito   da Prestação de   Contas realizada nessa 

reunião, tendo em vista que a mesma foi  realizada por vídeo  conferência e fica difícil de se analisar 

muito bem sem ser presencial e sendo então a mesma aprovada  por  unanimidade. Em seguida   o 

Presidente seguiu com o item faltante da pauta que  seria a deliberação da Resolução de nº 12/2020 que 



dispõe sobre os critérios para inscrição de entidades  governamentais e não  governamentais no Conselho 

Municipal de Capivari de Baixo e após explanar  todas as dúvidas referente à  resolução,  sendo que   

havia vários   erros na redação e alguns artigos  desnecessários para o padrão  municipal, foram discutidos 

todos os artigos, incisos, parágrafos que continham na redação da  Resolução nº 12 de  novembro de 2020 

e da mesma  forma os anexos da Resolução   nº 12/2020,  que após   serem analisados   minuciosamente e 

 corrigidos foi aprovada a referida resolução por unanimidade dos votos. E, nada mais havendo a tratar-se 

foi dada encerrada a reunião as 09.33hs. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


