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Aos doze dias do mês de maio 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 o Sr. José Anselmo Pereira (Contador da Prefeitura Municipal) e Aline M. B. Pinter (Setor de 

Convênios da Prefeitura). 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 com uma oração e o mesmo assim o fez. Prosseguindo foi lida a pauta do dia será: 1) 

Deliberação da Prestação de Contas do CMAS – Conselho Municipal de Assistência Social do período de 

01/01/2022 à 31/03/2022; 2) Deliberar prestação de contas dos FEAS 2022 do  CMAS apresentado pela 

Sra. Aline M. B. Pinter (Setor de Convênio/ Secretaria da Fazenda/PMCB); 3) Apresentar Ofício 

referente pedido de substituição de conselheiro titular da Secretaria de Assistência Social; 4) Alterar 

Resolução nº 30/2021 – Alessandra por Janira; e por último marcar reunião do Conselho de Normas e 

Documentos do CMAS para analisar documentos do Abrigo dos Velhinhos de Tubarão para renovação de 

inscrição no Conselho. Em seguida o Presidente passou a palavra para o Contador da Prefeitura 

Municipal Sr. José Anselmo Pereira que fez a apresentação de prestação de contas do Fundo Municipal de 

Assistência Social do Município de Capivari de Baixo,  no qual o mesmo explicou detalhadamente os 

gastos feitos referentes ao período de 01 de janeiro a 31 de março de 2022, sendo que  o valor gasto no 

período foi de R$ 734.716,92 (setecentos e trinta e quatro mil, setecentos e dezesseis reais e noventa e 

dois centavos), e restos a pagar pagos no valor de R$ 65.034,52 (sessenta e cinco  mil, trinta e quatro reais 

com cinquenta e dois centavos), totalizando assim o valor de  R$ 799.751,44 (setecentos e noventa e nove 

mil, setecentos e cinquenta e um reais com quarenta e quatro centavos),  após alguns questionamentos por 

parte dos conselheiros e sendo dada as devidas explicações, como não houve nenhuma abstenção de voto 

a prestação de contas do CMAS foi aprovada por este conselho. O Presidente passou a palavra a Sra. 

Aline M. B. Pinter, para que a mesma apresentasse a prestação de contas das contas do Fundo Estadual de 

Assistência Social – FEAS, onde a mesma apresentou detalhadamente o saldo do exercício anterior a ser 

programado, o total repassado pelo FEAS no Exercício corrente, total de rendimentos de aplicação 

financeira (jan/dez), as despesas pagas relativas ao exercício corrente o total de despesas realizadas no 

exercício corrente, o saldo da execução da política no exercício, o valor a ser reprogramado para o 

próximo exercício (saldo da conta mais saldo da conta aplicação em 31/12) e de cada conta pertencente a 



Secretaria de Assistência Social agora denominada Secretaria de Desenvolvimento Social) Aline então 

prossegue apresentando os gastos realizados desses recursos  com o Bolsa Família, CREAS, CRAS e 

abrigo, explicando  minuciosamente   e informou  a todos os conselheiros que a Planilha de Gastos 

encontra-se no  Setor de  Contabilidade da  Prefeitura  Municipal e uma cópia com a Secretaria Executiva 

do Conselho  que ficará à  disposição  e que ela também estaria a disposição  para sanar qualquer dúvida, 

caso os conselheiros queiram analisar ou tenham mais alguma  dúvidas a respeito   da Prestação de   

Contas realizada nesta reunião, a mesma aprovada  por  unanimidade. O Presidente seguiu com o item 

terceiro item que seria somente informar a todos os conselheiros que o novo Secretário de Assistência 

Social Sr Valtemir Aguiar Feliciano, encaminhou um ofício de nº 002/SAS de 19 de abril de 2022, 

solicitando a substituição da Sra. Alessandra Vieira Francione da Silva pela Sra. Janira dos Santos Lima 

Barbosa, como titular no Conselho Municipal de Assistência Social e sem nenhuma oposição todos 

ficaram cientes e concordaram e consequentemente a Secretária informou que haveria que ser alterada a 

Resolução de nº 30/2021, que por sua vez irá alterar o Decreto nº 1381/21 de doze de novembro de 2021, 

que nomeia os membros do Conselho Municipal de Assistência Social. E, por fim a Secretária Rosália 

Liberato solicitou aos membros do Conselho de Normas e Documentos do Conselho que fosse agendada 

uma reunião para análise dos documentos do Abrigo dos Velhinhos de Tubarão para renovação de 

inscrição no Conselho, uma vez que o mesmo tem que ser feito anualmente, conforme determina a 

Resolução nº 12/2019 do CMAS que dispõe sobre as inscrições de entidades governamentais e não 

governamentais no CMAS, no entanto foi pedido para aguardar tendo em vista que dois membros da 

Comissão não iriam estar presentes por motivos de viagem e assim que retornassem seria agendada a 

reunião. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


