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Aos oito dias do mês de dezembro 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: Saray Battistella (Trabalhador do Setor), Vitor Cesar Paris (Secretaria de Obras), Cleide 

Agostinho (Trabalhador do Setor), Tatiana da Silva Fernandes (Trabalhador do Setor), Rosilene Costa 

Antônio (Representante da APAE),   Maira de Souza (Trabalhador do Setor). O Presidente Pe. José 

Eduardo Bittencourt iniciou a reunião dando boas vindas aos conselheiros para mais uma reunião onde a 

pauta do dia será: a deliberação do Parecer nº 001/2020  da Comissão de Normas e Documentos referente 

a inscrição da ASANC - Associação de Amparo aos Necessitados de Capivari; Parecer nº 002/2020 da 

Comissão de Normas e Documentos referente a Inscrição do CEACA – Centro de Apoio a Criança e ao 

Adolescente; Parecer nº 003/2020 da Comissão de Normas e Documentos referente a Inscrição  do 

Abrigo dos Velhinhos de Tubarão e Parecer nº 004/2020 referente a Inscrição  da APAE – Associação de 

Pais e Amigos dos Excepcionais  todas no Conselho Municipal da Assistência Social. Após serem lidas e 

explicadas para todos os conselheiros da necessidade da  aprovação dos pareceres acima citados tendo em 

vista a adequação das referidas entidades as normas da nova Resolução que foi criada em 12 de novembro 

do ano corrente, tendo em vista que a antiga não estava dentro da legislação do Marco Regulatório e a 

necessidade da atualização dos documentos das entidades mencionadas com seus Plano de Trabalho para 

2021, no Conselho Municipal da Assistência Social, foi necessário a realização de uma Reunião do 

Conselho de Normas e Documentos para conferência dos documentos e feito um parecer para cada 

entidade e necessitava da aprovação em reunião plenária, então o Presidente passa a palavra para a 

Conselheira Tatiana que leu os pareceres para todos os presentes e após as devidas explicações e a 

apresentação dos pareceres favoráveis a renovação das inscrições das entidades  supla citadas no CMAS,  

o Presidente José Eduardo Bittencourt perguntou a todos os conselheiros se aprovavam os pareceres 

apresentados nessa reunião e sem nenhuma abstinência de votos foram aprovados por unanimidade. E, 

nada mais havendo a tratar-se foi dada encerrada a reunião as 09.30hs. 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. 

 

 

  

 


