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Aos quinze  dias do mês de julho de dois mil e vinte e um às onze horas e trinta, aconteceu a reunião 

extraordinária do Conselho Municipal de Assistência Social na Sala de Reuniões da Assistência Social, 

localizada na Av. Ernane Cotrin, 163,  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), Rosane 

Comelli (Secretaria Municipal de Saúde) e a Sra. Alessandra Vieira Francioni Silva (Diretora da 

Assistência Social), O Presidente Pe. José Eduardo Bittencourt iniciou a reunião dando boas vindas a 

todos e informou que a pauta da reunião e a urgência tinha como tema a 13ª Conferência Municipal de 

Assistência Social que será realizada entre os dias 03 a 5 de agosto do corrente, o Presidente então 

passou a palavra para a Sra. Alessandra que primeiramente leu a resolução  nº 25/2021 que Dispõe sobre 

a convocação ordinária da 13ª Conferência Municipal no Município de Capivari de Baixo e dá outras 

providências, colocando assim a par alguns pontos da Conferência e com a aprovação de todos em 

seguida pediu para que o Presidente assinasse a mesma para que pudesse ser publicada no site da 

prefeitura e em outros pontos necessários à divulgação da mesma. Em seguida Alessandra falou sobre a 

necessidade da elaboração do Regimento Interno da 13ª Conferência, ficando a Sra. Rosália Liberato ( 

Secretária Executiva) deste conselho responsável pela digitação do Regimento Interno, tendo sido este 

lido por minuta e aprovado por todos na reunião, tendo em vista a urgência da elaboração do mesmo. 

Alessandra também, informou a todos sobre a elaboração do Convite impresso e sobre as entidades a 

serem convidadas e também sobre como o convite seria entregue, tendo em vista a pandemia, informou 

também que a Palestra da 13ª Conferencia Municipal seria realizada no dia 3 de agosto e será online, 

através do You Tube as 19:30hs e que os grupos que irão discutir sobre os 5 eixos irão se encontrar de 

forma presencial. E, nada a mais havendo a tratar-se foi encerrada esta reunião ás 11:45Hs. E, para 

constar eu, Rosália Domingos Liberato Machado (Secretária Executiva) deste Conselho lavrei à presente 

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

 


