
ATA Nº 268 

 

Aos dois dias do mês de junho de dois mil e  vinte e dois 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 a reunião ordinária do Conselho Municipal de Assistência  Social  sob a condução do 

Presidente Cleber Rodrigues da Silva (Representante da Secretaria de Obras), com om auxílio da 

Secretária Rosália Liberato e com a presença dos seguintes representantes: Pe. José Eduardo Bittencourt  

(Representante do CEACA); Janira S. L. Barbosa (Representante da Secretaria de Assistência Social); 

Rosane Comelli (Representante da Secretaria de Saúde); Gizele Nascimento Costa Constantino 

(Representante da SANC); Hamilton Gomes de Sousa (Representante da APAE);  ainda estiveram 

presentes a Sra. Katiane Vargas de Souza  (Financeiro da SAS) e a Sra. Patricia S. Calegari (Programa 

Bolsa Família). O Presidente Cleber Rodrigues da Silva iniciou a reunião dando boas vindas aos 

conselheiros para mais uma reunião  e como de costume pediu ao Padre José Eduardo que nos 

abençoasse, e o mesmo assim o fez com uma oração sobre o Dom da Fortaleza. Prosseguindo foi lida a 

pauta do dia que seria: 1) Deliberação do Plano de Trabalho para o Cofinanciamento Estadual 2022 que 

será apresentado pela Sra. Janira; 2) Explanar sobre o Programa Auxílio Brasil (antigo) Bolsa Família), 

com a Sra Patrícia e por fim solicitar aos integrantes da Comissão de Normas e Documentos marcar uma 

para analisar os Documentos do Abrigo dos Velhinhos para renovação da inscrição anual no Conselho 

do CMAS. Primeiramente o Presidente passou a palavra para a Sra. Patrícia que precisava se ausentar 

por motivos pessoais. Passando assim para o segundo item da pauta. A Sra Patrícia então cumprimentou 

a todos e falou sobre o controle social do Auxílio Brasil, explicando que antigamente havia necessidade 

da existência de um Comitê, onde eram nomeados quatro integrantes do Conselho para fazerem parte do 

mesmo, sendo dois governamentais e dois não governamentais, no entanto a mesma veio colocar a todos 

os integrantes que atualmente não haverá mais necessidade da criação desse comitê e que seria passado 

tudo em reunião ordinária qualquer deliberação ou informação sobre o Auxílio Brasil. Em seguida o 

Presidente solicitou a Secretária que informasse o restante da pauta do dia que seria a deliberação do 

Plano de trabalho para o Cofinanciamento Estadual 2022, apresentado pela Sra. Katiane e a Sra. Janira, 

que começa explicando a todos que todo ano o Governo do Estado repassa recurso que já vem destinado 

ao CREAS, CRAS, Abrigo (Casa Lar) e Benefícios Eventuais, Katiane informou que o valor a ser 

repasse foi no valor de R$  126.903,55 (cento  vinte e seis mil, novecentos e três reais com cinquenta e 

cinco centavos, que será pago em três parcelas, sendo a primeira em junho no valor de R$ 50.761,40 (cinquenta 

mil, setecentos e sessenta e um reais com quarenta centavos), a segunda em agosto e a terceira em novembro de 

2022, ambas no valor de R$ 38.070,07 (trinta e oito mil, setenta reais com sete  centavos) cada. O Recurso será 

direcionado para Proteção Social Básica, para a Proteção Especial de Média Complexidade, para  Proteção Social 

Especial de Alta Complexidade  e para os Benefícios Eventuais e todos aprovaram por unanimidade. Para 

finalizar a reunião a Secretária falou da necessidade de marcar uma reunião com a Comissão de Normas e 

Documentos do CMAS afim de analisar os documentos do Abrigo dos Velhinho de Tubarão que foram recebido 



no dia 27 de abril, o mesmo tem por finalidade renovar o cadastro dentro do Conselho. O Presidente pediu que 

verificasse uma data disponível e que depois informasse aos conselheiros que fazem parte da Comissão. E, nada 

mais havendo a tratar-se foi dada encerrada a reunião as 10:00hs. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


