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Aos nove dias do mês de setembro 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 Secretaria da 

Assistência Social, localizada na Av. Ernane Cotrin, nº 183 – Centro – Capivari de Baixo – SC 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); Tatiana Fernandes (Representante do Setor), 

Rosilene Costa Antônio (Representante da APAE) ainda esteve presente a Sra. Gisele Nascimento Costa 

Constantino (presidente da ASANC). O Presidente Pe. José Eduardo Bittencourt iniciou a reunião dando 

boas vindas a todos e informou a pauta do dia que seria  a prestação de contas do trimestre julho a 

setembro/21, feita por José Anselmo Pereira (Contador da Prefeitura) e reforçar sobre o Edital 001/2021, 

que estabelece a abertura do processo de escolha dos representantes da Assistência Social (CMAS) de 

Capivari de Baixo – SC para biênio 2021-2023, depois  de apresentar a pauta do dia infelizmente deu-se 

que o  Sr. José Anselmo Pereira não pode comparecer a reunião devido a motivos de doença  na família 

de ultima hora e urgente, deixando pra apresentar sua prestação de contas para a próxima reunião 

ordinária ou numa extraordinária a ser convocada conforme a necessidade, então o Presidente como 

combinado reforçou sobre a Escolha das entidades não governamentais a ser feita em reunião na data de 

15 de setembro de 2021, as 08:30hs, no Centro de Convivência da Terceira Idade, após discutir-se 

alguns detalhes o Presidente deu por encerrada a reunião às 09:00hs. E, nada a mais havendo a tratar-se 

foi encerrada esta reunião. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


