
ATA Nº 254 

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

reunião ordinária 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), Tatiana da 

Silva Fernandes (Trabalhador do Setor), também estiveram presentes a Sra. Gisele Nascimento Costa 

(Presidente da ASANC)  e a Sra. Alessandra Vieira Francioni Silva (Diretora da Assistência Social), que 

participou online tendo em vista problemas de saúde. O Presidente Pe. José Eduardo Bittencourt iníciou 

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 esteve em uma reunião na 

semana passada com a Amurel, onde ficou decidido que  a 12ª Conferência de Assistência Social já 

tinha uma data marcada e que foi separado por equipe e feito um rateio entre 12 municípios para 

pagarem uma palestrante no valor de R$ 416,67 (quatrocentos e dezesseis reais e sessenta e sete 

centavos) por município e que a mesma será realizada através de vídeo conferência com data marcada  

para o dia  03/08/2021, via You Tube, sendo que os eixos serão distribuídos entre as coordenadoras do 

CRAS, CREAS, CEACA e que serão discutidos presencialmente. Também serão convocadas algumas 

pessoas da comunidade e pessoas que fazem parte como usuários. Entre os dias 3 e 5 de agosto já serão 

iniciados os trabalhos sendo assim distribuídos  Eixo 1 – Abrigo;  Eixo – 2 – Secretária de Assistência 

Social; Eixo 3 - CRAS e CREAS, Eixo 4 – Bolsa Família e Eixo 5 – Polícia Civil. No dia 03/08 será 

realizada uma palestra a noite através de vídeos aulas. E, Alessandra ainda informou que terá que ser 

realizada para a conferência uma Resolução e o Regimento Interno da conferência pela secretária do 

Conselho e após serem discutidos todos os eixos, será preenchido um relatório que deverá ser 

encaminhado para os organizadores da Conferência.  Após explicar todos os pontos sobre a conferência 

Alessandra informou a todos que foi adquirido com os recursos do CRAS e CREAS 02 telas de Projeção 

e um Data Show  para serem utilizados na Sala de Reunião e que o mesmo será fixado e também foram 

comprados equipamentos para oficinas online e que os oficinas dos CRAS e CEACA já haviam sido 

iniciadas. Em seguida Alessandra relatou sobre um veículo (Siena) que foi adquirido com o recurso do 

FIA (CMDCA) Através do Contrato Nº 29/2010 Processo Licitatório nº 24/2010 Edital de Pregão 

04/PMCB/2021 (existe um cópia do referido contrato arquivado na Sala do Conselho), em seguida foi 

repassado para o uso da  Assistência Social estando o mesmo sob a responsabilidade da Secretaria da 

Assistência Social até meados de 2019, quando o mesmo deixou de ser utilizado pela SAS por estar sem 

condições de uso, então o mesmo foi emprestado para a Secretária de Obras, porém as despesas com o 

mesmo estavam sob a responsabilidade da SAS, sendo assim pretendemos colocar o referido veículo sob 

a responsabilidade da Secretaria de Obras, pelo fato de não oferecer mais segurança.  Foi informado que 

o FIA fez transferência do veículo para a Secretaria de Assistência Social e agora a Secretaria irá 

transferir para a Secretaria de Obras, ficando as despesas do mesmo sob a responsabilidade da Secretaria 

de Obras. E, após apresentar todos os pontos referente ao veículo para Conselho a transferência para a 

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


