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Ata nº 003/2021 1 

 2 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE 3 

ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS 4 

 5 

Aos seis dias do mês de abril de dois mil e vinte e um, às dez horas e cinquenta e três 6 

minutos, reuniram-se de forma remota (via WhatsApp), os membros do Conselho 7 

Municipal de Assistência Social, conforme lista de presença anexa, para realização de 8 

reunião extraordinária deste Conselho. 1- Abertura: Daiane, após os devidos 9 

cumprimentos declarou aberta a sessão. 2- Plano de Trabalho SDS Recurso FEAS 10 

2021: Repassado por Daiane que foi recebido pela Assistência o Plano de Trabalho que 11 

deve ser preenchido para receber o recurso do Governo Estadual do ano de 2021. 12 

Explicou que na semana anterior participou de uma reunião online da CIB e 13 

COEGEMAS sobre a pactuação de recursos estaduais para os municípios no ano de 14 

2021 e foram pactuados 50 milhões de reais para os municípios catarinenses, sendo 15 

que desse valor, Schroeder receberá o montante de 127.551,02 (cento e vinte e sete mil, 16 

quinhentos e vinte e um reais e 2 centavos. Explicou ainda, que o município tem 17 

autonomia para fazer o preenchimento do plano de trabalho empregando esse valor nos 18 

diferentes níveis de proteção, podendo ser dividido entre CRAS, CREAS, alta 19 

complexidade e benefícios eventuais. Explanou que a gestão entende que no momento 20 

atual o mais conveniente para o município e para a gestão de trabalho seria aplicar esse 21 

recurso no CRAS e no CREAS, pois para o serviço de alta complexidade o Município já 22 

possui convênio com Guaramirim e para os benefícios eventuais já foi recebido um valor 23 

considerável no ano passado. Esclarece ainda, que que na reprogramação deste ano, 24 

os valores que estavam em contas em 31/12/2020 já foram reprogramados para os 25 

demais gastos. Pede a análise da proposta no sentido de empregar o valor no CRAS e 26 

no CREAS para custeio, na modalidade folha de pagamento, sendo R$ 76.530,60 27 

(setenta e seis mil, quinhentos de trinta reais e sessenta centavos (em duas parcelas) 28 

para o CRAS, e 51.020,40 (cinquenta e um mil, vinte reais e quarenta centavos) para o 29 

CREAS. O plano de trabalho foi aprovado por todos/as os/as conselheiros/as. Sem mais, 30 

eu Luana Murara Rodrigues, lavro a presente Ata e, juntamente com os presentes, após 31 

lida e aprovada, a rubrico e assino. 32 

_______________________________________________________________________33 

_______________________________________________________________________34 

_______________________________________________________________________35 

_____________________________________________________________________ 36 

 37 

Schroeder, 6 de abril de 2021. 38 


