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Ata nº. 003/2020 1 

 2 

REUNIÃO ORDINÁRIA DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE 3 

ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS 4 

 5 

Aos dois dias do mês de março de dois mil e vinte, às treze horas e trinta minutos, 6 

reuniram-se ordinariamente na sala de reuniões do Centro de Referência Especializado 7 

de Assistência Social, localizado à Rua Guilherme Piske, nº 151, os membros do 8 

Conselho Municipal de Assistência Social, conforme lista de presença anexa, para 9 

realização de reunião ordinária do Conselho Municipal de Assistência Social de 10 

Schroeder. 1– Abertura: O Presidente do Conselho, Senhor Milton Trapp Junior, após 11 

os devidos cumprimentos declarou aberta a sessão. 2- Documentos recebidos e 12 

enviados: Thais repassou a plenária os ofícios enviados. 3- Palavra ao Secretário e 13 

prefeito referente retornos dos ofícios 002 e 003/2020: o senhor Secretário Elmer, 14 

justificou ausência do prefeito na reunião. Elmer entregou cópia dos documentos LDO, 15 

PPA, LOA. Acordado que após as audiências públicas serão enviados ao Conselho para 16 

apreciação e deliberação. Em relação ao compartilhamento do espaço entre CREAS e 17 

Gestão, Elmer justifica que é pratica comum dos municípios pequenos ter a gestão no 18 

mesmo espaço dos serviços. Débora expõe que o motivo para o município ter ganhado 19 

a construção do CREAS foi justamente para não compartilhar o espaço, conforme as 20 

normativas vigentes. Elmer fala que se houver alguma denúncia o município será 21 

notificado para se adequar e não haverá corte imediata de recursos. Quanto ao cartão 22 

para auxílio alimento, Elmer relata que quando for implementado o E-social (que inclui o 23 

cartão para auxílio alimento para os funcionários da prefeitura). O município ainda não 24 

se adequou ao e-social, que teve prazo prorrogado para final de 2021 em razão de 25 

prorrogação pelo Governo Federal. Expõe problemas de irregularidades no cartão. 26 

Exposto fotos de alimentos avariados para o senhor Elmer e plenária. Elmer relata que 27 

enquanto o município não se adequar ao e-social, não poderá ser feito o cartão de 28 

auxílio alimento. 4- Análise e deliberação sobre a inscrição da Associação de 29 

Bombeiros Voluntários de Schroeder: Thais e Flávio expuseram sobre a análise da 30 

documentação da Entidade e também sobre a visita realizada à sede da Entidade. Flávio 31 

leu o Formulário de Avaliação de Inscrição no CMAS (cópia em anexo). Parecer da 32 

Comissão sobre a Inscrição é desfavorável e o CMAS indeferiu a solicitação de 33 

inscrição. 5- Lançamento de Edital Fórum dos usuários e trabalhadores da ASO: 34 

Débora explicou aos Conselheiros sobre a necessidade de lançamento de Edital para 35 

eleição de representantes da sociedade civil, tendo em vista o término de mandato da 36 

Teila e também pela ausência da conselheira Rosana. A Comissão irá revisar Edital para 37 

publicação. Lançamento de Edital na data 16 de março de 2020 e Fórum dos usuários 38 

no dia 15 de abril de 2020 às 8h15min na sala de reuniões do CREAS.  39 

6- Leitura, aprovação e assinatura da ATA da reunião: Lida e Aprovada à ata. Sem 40 

mais, eu Thais Aparecida Castioni, lavro a presente Ata e, juntamente com os presentes, 41 

após lida e aprovada, a rubrico e assino.  42 
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Schroeder, 02 de março de 2020. 47 


