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Ata nº. 002/2021 1 

 2 

REUNIÃO ORDINÁRIA DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE 3 

ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS 4 

 5 

Aos vinte e dois dias do mês de março de dois mil e vinte e um, às 08 horas, reuniram-6 

se de forma remota (via WhatsApp), os membros do Conselho Municipal de Assistência 7 

Social, conforme lista de presença anexa, para realização de reunião ordinária deste 8 

Conselho. 1- Abertura: Luana, após os devidos cumprimentos declarou aberta a 9 

sessão. 2- Reprogramação de Saldos: Repassado por Daiane a Reprogramação dos 10 

saldos de 2020 (conforme tabelas anexas) e aprovado por todos/as os/as 11 

conselheiros/as. 3- Cessão de Uso do Veículo Uno para o setor de obras: Repassado 12 

por Daiane, diante da não utilização do veículo e diante da Secretaria de Assistência 13 

Social possuir frota suficiente para suprir a demanda, foi aprovada pelos/as 14 

conselheiros/as a cessão deste veículo para a Secretaria de Obras. Thais aprovou a 15 

cessão com a ressalva de que o termo contenha todas as especificações necessárias 16 

para reaver o bem, caso necessidade futura. 4- Fórum dos/as usuários/as e 17 

trabalhadores/as da Assistência Social: Diante da necessidade da realização de 18 

fórum para eleição de Usuários/a e Trabalhadores/as da Assistência Social, foi sugerido 19 

por Daiane o dia 20/04/2021 para a realização, nas modalidades remota para os 20 

trabalhadores/as e na forma presencial para os usuários/as, o que foi aprovado por 21 

maioria dos/das conselheiros/as. Thaís não aprovou a realização de fórum presencial 22 

para os usuários, pois avalia que neste momento da pandemia, não seria prudente 23 

realizar desta forma. 5- Mudança na quantidade dos itens do Auxílio Natalidade: 24 

Repassado por Daiane que diante do aumento dos preços dos itens que compõe o “Kit 25 

Enxoval” homologados a cada novo processo de licitatório, não é mais possível a 26 

entrega das quantidade de itens dispostos na Resolução n. 004/2008 deste Conselho, 27 

pois extrapola o teto de 1 (um) salário mínimo vigente, conforme disposto na Lei 28 

Municipal 2.324/2007. Sugerida a mudança de quantidades dos itens que compõe o Kit, 29 

conforme tabela anexa, e ainda, a flexibilização destas quantidades, em caráter de 30 

exceção, caso algum item não seja homologado na licitação ou não seja entregue, 31 

desde que respeitado o teto de 1 (um) salário mínimo vigente. A questão foi aprovada 32 

por todos/as os/as conselheiros/as. Após análise e esclarecimentos necessários, a 33 

plenária aprovou todos os itens. Sem mais, eu Luana Murara Rodrigues, lavro a 34 

presente Ata e, juntamente com os presentes, após lida e aprovada, a rubrico e assino. 35 
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Schroeder, 22 de março de 2021. 41 


