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Ata nº. 001/2020 1 

 2 

REUNIÃO ORDINÁRIA DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE 3 

ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS 4 

 5 

Aos quatro dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte, às 10 horas, reuniram-se na sala 6 

de reuniões do Centro de Referência Especializado de Assistência Social, localizado à 7 

Rua Guilherme Piske, nº151, os membros do Conselho Municipal de Assistência Social, 8 

conforme lista de presença anexa, para realização de reunião ordinária do Conselho 9 

Municipal de Assistência Social de Schroeder. 1– Abertura: O Presidente do Conselho, 10 

Senhor Milton Trapp Junior, após os devidos cumprimentos e declarou aberta a sessão.  11 

2– Documentos: Enviados: não houve. Recebidos: a) Ofício 116/2019 – 12 

SMAS/CREAS – Relatório e atividades da Advogada: Repassado ao Conselho relatório 13 

detalhado das atividades executadas pela Advogada no ano de 2019.  b) Cronograma 14 

de reuniões do CNAS 2020: Repassado ao Conselho o cronograma de reuniões 15 

recebido.c) Ofício 002/2020 da Controladoria Municipal – Aprovação de contas dos 16 

Recursos aplicados na Assistência Social no ano de 2019: Será realizada reunião no dia 17 

19/02 às 8h para aprovação, visto o prazo ser dia 21/02.d) Requerimentos solicitado 18 

pela Associação de Serviços Sociais Voluntários de Schroeder - BVS de Inscrição no 19 

Conselho Municipal de Assistência Social de Schroeder. Será avaliado pela comissão. 3- 20 

Reestruturação das comissões: Repassado ao Conselho as comissões que estão 21 

completas, reestruturadas as comissões conforme tabela em anexo, e repassado 22 

também o prazo de permanência dos membros e a necessidade de nova eleição para 23 

composição de novos membros. 4- Acompanhamento das propostas da Conferência 24 

Municipal: Repassado ao Conselho as devidas propostas, discutido formas de atingir as 25 

mesmas e ações a serem tomadas. 5- Reprogramação de Saldos: Repassado por 26 

Débora, Kátia e Daiane a Reprogramação dos saldos conforme tabelas anexas. 27 

Aprovado também a utilização do recurso em conta de alienação de bens para compra 28 

de móveis.6- Apresentação quantitativa dos atendimentos dos serviços em 2019 e 29 

do plantão: Repassado por Daiane como foi o período de plantão no final de ano e o 30 

número de atendimentos executados pelos serviços no ano de 2019.7- Leitura, 31 

aprovação e assinatura da ATA da reunião: Definido cronograma de reunião deste 32 

ano, será toda a primeira segunda feira do mês, às 13hs e 30min. na sala de reuniões 33 

do CREAS. Lida e Aprovada a ata. Sem mais, eu Teila Sarita Tomaselli, lavro a presente 34 

Ata e, juntamente com os presentes, após lida e aprovada, a rubrico e assino. 35 

_______________________________________________________________________36 

_______________________________________________________________________37 

_______________________________________________________________________38 

_______________________________________________________________________ 39 

Schroeder, 04 de fevereiro de 2020. 40 


