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Aos dezessete dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e um às oito horas e trinta minutos, na sala de 

reuniões da Secretaria de Assistência Social, na rua Ernani Coutrin n°187 – Centro – Capivari de Baixo,  

aconteceu uma reunião extraordinária do Conselho Municipal de Assistência  Social, sob a condução do 

Presidente Cleber Rodrigues Silva (Presidente e Representante da Secretaria de Obras) e com a presença 

dos  seguintes representantes: Pe. José Eduardo Bittencourt  (Representante CEACA e Presidente deste 

Conselho), Hamilton Gomes de Sousa (Representante da APAE), Alessandra Francione Silva 

(Representante da Secretaria de Assistência Social); Gisele Nascimento Costa Constantino (Representante 

da ASANC); Isabel C. S. Batista (Representante de Usuários);  Rosane Comelli (representante da 

Secretaria de Saúde). O Presidente inicia a reunião dando boas vindas a todos e em seguida passa a 

palavra para Alessandra que expõe os valores recebidos através de emendas parlamentares para o CRAS – 

no valor de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais); para o CREAS – Valor de R$ 130.000,00 (cento e 

trinta mil reais) e para o Centro de Acolhimento o valor de R$ 65.000,00 (Sessenta e cinco mil reais); 

cujos valores são destinados para compra de veículos e todos aprovaram por unanimidade, em seguida 

Alessandra fala sobre os valores destinados as entidades, valores estes que tiveram suas aprovações na 

reunião do dia 11 de novembro de 2021, porém foram alterados pela administração e após algumas 

reuniões com o Prefeito e o Setor de contabilidade com as respectivas entidades tiveram novamente seus 

valores alterados, sendo que foram destinados agora da seguinte forma: ASANC – Associação de Amparo 

aos Necessitados de Capivari de Baixo Vlr. R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais); CEACA – Centro 

de Apoio a Criança e ao Adolescente de Capivari de Baixo vlr. R$ 960.000,00 (novecentos e sessenta mil 

reais) e para a APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais o vlr. foi de R$ 275.000,00 

(duzentos e setenta e cinco mil reais), as subvenções destinadas a essas entidades cujos valores tiveram 

alterações após terem sido aprovadas em sessão ordinária através da ata de nº 262/21 de 11 de novembro 

de 2021. E todos aprovaram por unanimidade os valores das subvenções destinadas a essas entidades. 

Alessandra explica que a urgência dessa reunião se dá ao fato de que essas alterações se fizeram 

necessárias, tendo em vista o Decreto nº 1383/2021 de 12 de dezembro de 2021 que regulamenta a Lei 

Nacional de nº 13019 de 31 de julho de 2014, cujos valores das subvenções são calculados pelo IPC. E 

que após aprovada nessa sessão deverá ser encaminhado a Câmara Municipal de Vereadores para serem 

aprovados em sessão ordinária que ocorrerá no dia 20 de dezembro de 2021. Sr. Hamilton diz que a 

diferença entre a APAE e o CEACA em questão de alunos é de 45 crianças a menos e que no entanto a 

APAE além de educação também presta serviços de saúde e que paga profissionais especializados e que o 

valor era de 400.000,00 (quatrocentos mil reais) porém foi reduzido para R$ 275.000,00 (duzentos e 

setenta e cinco mil reais), e que no entanto O CEACA receberá o valor de R$ 960.000,00 (novecentos e 

sessenta mil reias), o qual vlr tinha sido reduzido para R$ 910.000,00 (novecentos e dez mil reais) e que 

tiraram da ASANC para complementar. O mesmo pergunta a Sra. Gisele (presidente da ASAC) como ela 



se sentiu em relação a isso já que o vlr. que seria disponibilizado para ASANC seria de R$ 96.000,00 

(noventa e seis mil reais) e, no entanto foi reduzido para R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais) e o 

restante destinado ao CEACA, Gisele responde que se sentiu triste, decepcionada uma vez que o 

propósito da ASANC seria acolher os idosos e que ajudando os idosos estaria também ajudando a família 

dos mesmos e que se não tiver recursos para isso o projeto não caminha, não há como. Sr. Hamilton fala 

que fez propostas tendo em vista que a APAE possui 03 (três) veículos que estão no nome da Prefeitura e 

que bem que a administração poderia pelo menos pagar as despesas com gasolina e manutenção dos 

mesmo o que cobriria os R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) a menos que foram tirados da APAE 

anualmente, Cleber, Presidente do Conselho e também responsável pelos veículos no setor de obras pede 

ao Sr. Hamilton que faça relatório dos gastos com os veículos e traga a ele e que fará o possível para que 

esses valores sejam incluídos em despesas do setor de Obras. Sr. Hamilton também sugere que a Câmara 

Municipal devolve 300.000,00 (trezentos mil) de duodécimo e que esses valores poderiam ser 

redirecionados para essas entidades. Por fim a Sra. Isabel que é usuária do CRAS e membro do conselho, 

fala sobre as dificuldades que enfrenta com sua família e que porém essas entidades que recebem essas 

subvenções sempre a ajudaram muito, pois além de um pai acamado, possui um filho altista o qual 

sempre obteve muita atenção da APAE, e que sua saúde é muito precária pois sofre de asma, seu pai teve 

um AVC e é acamado por isso todos moram na mesma casa e a mesma se encontra desempregada tendo 

em vista a precariedade de sua saúde. E nesse caso a ASANC e o CEACA também sempre a ajudam 

muito e que se não fossem essas três entidades não saberia nem como sobreviver. Gisele se dispõe  

trabalhar em prol dos idosos pois quando ajuda um idoso também dá assistência a família e que para ter 

essa motivação precisa muito da ajuda da Prefeitura através dessas subvenções. Alessandra diz que esses 

valores saem do orçamento da Assistência Social e que a assistência social fica também desfalcada já que 

a mesma possui vários projetos que precisam ser realizados e esses valores também fazem falta. Que o 

governo federal só disponibiliza R$ 10.000,00 (dez mil reais) para compra de cestas básicas e que antes 

eram entregues somente 50 cestas básicas e que essa quantidade aumentou para 300 cestas básicas 

mensais tendo em vista a pandemia. Por fim o Presidente encerra a reunião desejando um Feliz Nal e um 

Ano Novo repleto de alegrias a todos e muita saúde. E, nada mais havendo a tratar-se foi dada encerrada a 

reunião as 09.28hs. E para constar eu, Rosália Domingos Liberato Machado (Secretária Executiva) deste 

conselho, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, segue subscrita pelos membros presentes. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


