
ATA Nº 253 

Aos dez  dias do mês de junho de dois mil e vinte e um às oito horas e trinta minutos, aconteceu a 

reunião ordinária do Conselho Municipal de Assistência Social no Centro de Convivência da Terceira 

Idade – Centro  - Capivari de Baixo,  onde estiveram presentes os seguintes representantes: Pe. José 

Eduardo Bittencourt (Presidente do CMAS e Representante do CEACA), Maira de Souza (Trabalhador 

do Setor), Cleide Agostinho ( Trabalhador do Setor), Tatiana da Silva Fernandes (Trabalhador do Setor), 

Rosane Comelli (Secretaria de Saúde), O Presidente Pe. José Eduardo Bittencourt auxiliado pela Sra.  

Alessandra Vieira Francioni Silva a qual substituiu a Secretária deste Conselho a Sra. Rosália que se 

encontrava ausente por motivos de saúde, iniciou a reunião dando boas vindas a todos os conselheiros 

presentes e passou a palavra para a Sra. Alessandra (Diretora da Secretaria de Assistência Social) que 

informou a todos que ficou decidido que  a 12ª Conferência de Assistência Social seria feito por vídeo 

conferência com data provável para o dia  29/07/2021 (quara-feira) e que os convites serão enviados 

online (Watsapp e e-mail). Após o Presidente informou que recebeu um memorando de nº 156/2021 da 

Procuradoria Geral do Município o qual encaminha reposta ao ofício do CMAS nº 002/2021 acerca da 

solicitação referente a alteração da Lei Nº 1023/2005 de 05 de agosto de 2005 e que em anexo 

encaminha minuta do Projeto de Lei que deverá ser encaminhado a Câmara Municipal, porém a minuta 

do projeto precisa ser alterada tendo em vista que veio com as alterações solicitadas divergentes do que 

foi solicitado através do ofício do CMAS em seu art. 7º Inciso II, ficando a Secretária Executiva Rosália 

incumbida de entrar em contato com a Procuradoria Geral do Município para que seja feitas as devidas 

alterações. Em seguida a Sra. Alessandra relatou ao conselho que foram contratados 03 (três) oficineiros 

mencionados na reunião anterior para atuarem no CEACA e CRAS, sendo eles 02 (dois) de Dança e 01 

(um) de música. E, após apresentou ao Conselho o Plano Purianual o qual foi aprovado por 

unanimidade. E, nada a mais havendo a tratar-se foi encerrada esta reunião ás 09:23Hs. E, para constar 

eu, Rosália Domingos Liberato machado (Secretária Executiva) deste Conselho lavrei a presente esta 

ata, que após lida e aprovada será subscrita pelos membros presentes. 

 

 

 


