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 2 

REUNIÃO ORDINÁRIA DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE 3 

ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS 4 

 5 

Aos vinte e nove dias junho de dois mil e vinte e um, às oito horas, reuniram-se na sala 6 

de reuniões do CREAS os membros do Conselho Municipal de Assistência Social, 7 

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

1- Abertura: Ercílio, após os devidos cumprimentos declarou aberta a sessão. 2. 9 

Recursos Federais Assistência: Daiane explicou sobre os Repasses que estão sendo 10 

realizados pelo Governo Federal para a Assistência Social do Município. Neste ano o 11 

CREAS recebeu apenas três parcelas com valor médio R$ 2.600,00. Para Medidas 12 

Socioeducativas foram recebidas apenas três parcelas com valor médio de R$ 800,00 e 13 

o CRAS recebeu apenas três parcelas com valor médio de R$ 2.300,00. Já o Bolsa 14 

família recebeu cinco parcelas com valor médio de R$ 1.400,00. Afirma que estes 15 

valores são muito menores do que os valores repassados nos outros anos. Esclareceu 16 

que os Recursos Federais não precisam de “aceite”, diferente dos Recursos Estaduais. 17 

3. Demandas do INSS: Diane repassou que o INSS não está mais realizando 18 

orientações pessoalmente, mas os usuários estão procurando o CRAS para auxílio, pois 19 

muitas vezes têm dificuldades e Daiane informu que está sendo realizada uma grande 20 

movimentação enquanto município sobre a questão do INSS. 4. Comissões: Foi 21 

cientificado que atualmente a Assistência está com oito comissões ativas e as 22 

vinculadas ao Conselho são: a do Plano Municipal de Assistência Social, que é 23 

realizada de quatro em quatro anos e que o plano em vigor hoje vai até o início do ano 24 

que vem. Esta comissão foi criada para atualizar e redigir o novo plano e dividiu para 25 

realizar este trabalho. Após ser redigido o novo plano, o CMAS homologará e este 26 

deverá ser enviado para o estado até o dia quinze de dezembro de 2021, sob pena de 27 

cortarem os recursos repassados para a Assistência do município. Sobre a comissão da 28 

Conferência Municipal de Assistência Social, explicado que a Conferência é realizada 29 

a cada dois anos e a adesão é baixa em relação à sociedade e aos usuários e que isto 30 

sempre foi um desafio muito grande. Já foi realizada uma movimentação enquanto 31 

comissão e foi deliberado que a Conferência ocorrerá dividida por polos. Luana 32 

repassou a temática da Conferência e também os Eixos para conhecimento dos 33 

Conselheiros. Daiane explicou que serão gravados vídeos dos usuários falando sobre 34 

sua experiência com o SUAS, que serão passados nos polos. Os palestrantes também 35 

gravarão vídeos para serem passados nos polos. A proposta de data é realizar a 36 

Conferência dia dez de agosto, porém o Conselho não aprovou esta data e aprovou a 37 

data vinte e quatro de agosto e que estes serão passados no dia. Luana ficou 38 

responsável por redigir a resolução de convocação até dia seis de julho. Sobre os 39 

delegados, Daiane explicou que em municípios do nosso porte de Schroeder serão 40 

escolhidos dois delegados para a Conferência Estadual. A conferência Estadual ocorrerá 41 

em outubro e a Nacional em dezembro. Em relação às propostas, o CNAS determinou 42 

até dez deliberações de cada município considerando os cinco eixos, do Estado cinco 43 

propostas considerando os cinco eixos. 5. Campanhas da Assistência Social 2021 – 44 

2022: Luana manifestou que foi realizada uma Licitação para contratação de empresa 45 

de Marketing para a realização das Campanhas temáticas da Assistência e Daiane 46 

informou que a empresa ganhadora foi a Dragon Fly de Schroeder. Serão realizadas oito 47 

campanhas programadas e será criada a identidade visual com a logo da Secretaria. 48 

Neste ano, serão realizadas as seguintes campanhas: Negligência em agosto, Pessoa 49 

com Deficiência em setembro, Idoso outubro e Medida Socioeducativa em novembro. No 50 

ano que vem serão realizadas as seguintes campanhas: Transmissão Cultural entre Pais 51 
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e Filhos em fevereiro, violência contra a mulher em março, homem agressor em abril e 52 

em maio a campanha Faça Bonito. 6. SC + Renda: Daiane explicou que o SC + Renda 53 

que nada mais é do que um auxílio emergencial do Estado, de R$ 900,00 que serão 54 

repassados em três parcelas e ainda não foi definida a operacionalização deste auxílio. 55 

De início a proposta do Estado era de que a Assistência Social de cada município iria 56 

realizar apenas a entrega dos Cartões, mas as orientações estão desorganizadas. A 57 

logística no município será definida após a chegada dos cartões e as famílias serão 58 

orientadas a desbloquear os cartões pelo site ou 0800. Foram lidos os critérios para o 59 

recebimento dos benefícios. 7. Implantação da APAE no município: Daiane explanou 60 

que enquanto COMDES já está sendo realizado um movimento desde 2015 e 61 

recentemente foi criada uma comissão com representantes do legislativo, executivo e 62 

sociedade civil e este grupo está realizando os trâmites para a implantação APAE. Está 63 

programada para o dia vinte e oito de setembro para a realização da Assembleia para 64 

criar a Associação e está ocorrerá no Clube dos Idosos pela questão da acessibilidade. 65 

No dia dois de setembro, o pessoal da fundação catarinense estará no Município. 66 

Fernanda expôs que tem pais e responsáveis usuários do CREAS para indicar para 67 

compor a diretoria da APAE. 8. Cronograma de Reuniões CMAS: Ficou definido que as 68 

reuniões do segundo semestre ocorrerão nas primeiras terças-feiras de cada mês, às 8h 69 

e que a próxima reunião ocorrerá no dia três de agosto. A reunião que cairia no dia sete 70 

de setembro ocorrerá no dia oito de setembro e a do dia dois de novembro ocorrerá no 71 

dia três de novembro. 9. Eleição da nova mesa diretora: Sérgio foi eleito como vice-72 

presidente, Fernanda como secretária e Barbara secretaria adjunta. O Presidente Ercílio 73 

agradeceu a presença de todos e desejou um bom dia a todos. Sem mais, eu Luana 74 

Murara Rodrigues, lavro a presente Ata e, juntamente com os presentes, após lida e 75 

aprovada, a rubrico e assino. 76 

_______________________________________________________________________77 

_______________________________________________________________________78 

_______________________________________________________________________79 

_______________________________________________________________________ 80 

Schroeder, 26 de junho de 2021. 81 

 82 
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