
ATA Nº 260 

 

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

reunião do Fórum de Escolha das entidades não governamentais para o biênio 2021-2023 do Conselho 

Municipal da Assistência Social, no Centro de Convivência da Terceira Idade, sito a Rua Monteiro 

Lobato, em frente ao nº 803, 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), Tatiana Fernandes 

(Representante do Setor), Rosilene Costa Antônio (Representante da APAE);  ainda estiveram presentes 

para participarem da escolha como representantes de entidades a Sra. Gisele Nascimento Costa 

Constantino (Presidente da ASANC), a Sra. Rosileide Fernandes (Representante de Usuários); a  Sra. 

Isabel Cristina Bittencourt (Representantes de Usuários) e como convidados a Sra. Alessandra Francioni 

(Diretora da Assistência Social), O Presidente José Eduardo Bittencourt iniciou a reunião dando boa 

vinda a todos e informou que a reunião em questão era tão somente para escolha das entidades que 

fariam parte da escolha de entidades que comporiam o próximo Conselho de Assistência Social do 

Município de Capivari de Baixo e em seguida apresentou a todos as pessoas que fariam parte da escolha 

começando pela inscrição nº 01 da  entidade ASANC – Associação de Amparo aos Necessitados de 

Capivari de Baixo – SC, com  Sra Gisele Nascimento Costa Constantino como Titular e a Sra. Samira 

Goulart Joaquim como suplente, em seguida a inscrição nº 02 a entidade CEACA _ Centro de Apoio a 

Criança e ao Adolescente de Capivari de Baixo/SC, sendo que o   Sr. José Eduardo Bittencourt seria o 

Titular e a Sra. Rosa Machado Silveira seria a suplente e por fim a entidade APAE -– Associação de 

Pais e Amigos dos Excepcionais, sendo que   a Sra. Rosilene Costa Antônio (Representante da APAE), 

participa dessa reunião como membro pra escolha de representante da APAE de Capivari de Baixo, 

sendo a Sra. Rosilene como Titular e O Sr. Hamilton Gomes de Sousa como suplente da entidade; e 

também apresentou os membros pra escolha de usuários a Sra. Isabel Cristina Bittencourt como Titular 

e a Sra. Rosileide Fernandes (Representante de Usuários) como suplente. O Presidente Pe. José Eduardo 

Bittencourt seguiu conforme o Edital nº 001/CMAS/2021, que estabelece a abertura do processo de 

escolha dos representantes da sociedade civil para composição do Conselho Municipal da Assistência 

Social (CMAS) de Capivari de Baixo para o próximo biênio,  depois de ler todas as inscrições e atestar 

que todas as inscrições estavam de acordo com o edital, iniciou a reunião com a apuração dos votos, 

como para cada entidade presente havia uma vaga disponível, sem ter que adentrar a votos, todos 

ficaram empossados conforme o edital. O presidente então no uso de suas atribuições legal, assim como 

todos os conselheiros presentes acatou a todos os inscritos e somente deu uma palestra de como seguiria 

para a próxima etapa para criação do novo conselho, tendo em vista que o mesmo já se encontra como 

presidente há 04 anos, informou que o próximo presidente deverá ser governamental e que a escolha da 



nova diretoria seria feita na primeira reunião ordinária seguinte que será no dia 13 de outubro do 

corrente, após receber também os indicados das secretárias do governo, especificadas conforme a  

alteração da Lei nº 262/95, alterada pela lei nº 2086/2021, que altera o art. 7º da lei 262/95, o número de 

conselheiros de 12 para 08 sendo 04 conselheiros titulares com os respectivos suplentes indicados pelo 

Poder Executivo os conselheiros que farão parte de cada secretária determinada na referida Lei, e com a 

já escolha das entidades que poderão compor o conselho. Após discutir-se alguns detalhes o Presidente 

deu por encerrada a reunião às 10:00hs. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


