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Ata nº 007/2021 1 

 2 

REUNIÃO ORDINÁRIA DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE 3 

ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS 4 

 5 

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

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

lista de presença anexa, para realização de reunião ordinária deste Conselho. 1- 8 

Abertura: Luana, após os devidos cumprimentos declarou aberta a sessão. 2- Eleição 9 

de nova mesa diretora: Luana informou da renúncia do presidente Ercílio e foi decidido 10 

pelos presentes que a nova composição da mesa diretora será definida quando houver 11 

maior número de conselheiros presentes em reunião. O vice-presidente Sérgio Calixto 12 

Júnior assume a cadeira de presidente. 3- Fórum para Usuários e Trabalhadores da 13 

Assistência Social: Diante da renúncia de Ercílio, que representava os usuários da 14 

Assistência Social e da não adesão de sua suplente, existe a necessidade de realização 15 

de novo fórum. Ainda, diante da saída de Fernanda da Assistência, há a necessidade de 16 

eleição de nova representante dos trabalhadores da Assistência. Foi definido que o 17 

fórum para as duas representações ocorrerá no dia 08/09/2021, às 8h e após, a reunião 18 

do Conselho. Ficou combinado que Luana conversará com a equipe do CREAS para 19 

convidar os usuários e Diane com a equipe do CRAS para convidar os usuários. Diante 20 

da saída de Fernanda, Diane passa a ser a titular das Trabalhadoras.  4 - Convites 21 

Conferência: Luana apresentou os convites da conferência e se comprometeu a enviar 22 

a programação e os convites ao grupo de WhatsApp pois é importante a participação 23 

dos conselheiros na Conferência. Foi acordado que os Conselheiros se dividirão entre 24 

os Eixos. 5 - Campanhas da Assistência Social 2021 – 2022: Luana informou que o 25 

cronograma das campanhas foi alterado e que este ano serão realizadas as seguintes 26 

campanhas: Medida Socioeducativa, Cuidados com a Pessoa Idosa, Transmissão 27 

Cultural Entre Pais e Filhos e Campanha sobre Cuidados com a Pessoa com 28 

Deficiência. 6 - Nota técnica Conjunta SNAS-MXC/INSS-ME/CNAS: Foi discutida a 29 

questão do transborde no INSS e Luana apresentou e explicou o teor da Nota Técnica 30 

expedida pelo SNAS, INSS e CNAS, que dispõe sobre orientações em relação aos 31 

procedimentos de atendimento da rede Socioassistencial, relativos aos requerimentos 32 

de benefícios previdenciários e do BPC – Benefício de Prestação Continuada, frente às 33 

novas formas de acesso ao INSS e que a orientação da AMVALI e do COEGEMAS é de 34 

não realizar a assinatura do “termo de aceite”, não se pode assumir essa 35 

responsabilidade que não é atribuição da Assistência Social, pois seguridade social é 36 

outra política, deve garantir acesso aos direitos, mas não acessá-los. E se ocorre um 37 

erro, o usuário perde o beneficio, ele automaticamente vai num advogado e o advogado 38 

orienta a ajuizar ação contra o município. 7 - Cartão Social: Cientificados os presentes 39 

que a empresa ganhadora da licitação conseguiu cadastrar 12 (doze) estabelecimentos 40 

no município, que já foi realizada capacitação para as Assistentes Sociais para o 41 

sistema, que os cartões estão para chegar e que após a distribuição das cestas básicas 42 

em estoques, eles serão distribuídos. 8 - Ofício Ministério da Cidadania: Luana 43 

informou o recebimento de um Ofício 2144/2021 do Ministério da Cidadania para a 44 

Secretaria – CREAS o qual solicita a regularização de prestação de contas do exercício 45 

de 2012.Foi enviado toda a documentação comprobatória da situação regular conforme 46 

orientações deste Ministério. 9 - SC + Renda: poucos cartões estão sendo entregues 47 

pelo CRAS: Foi informado que no Município de Schroeder, poucas apenas 12 (doze) 48 

famílias foram comtempladas e que os cartões estão sendo distribuídos através do 49 

CRAS. 50 
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Luana agradeceu a presença de todos. Sem mais, eu Luana Murara Rodrigues, lavro a 51 

presente Ata e, juntamente com os presentes, após lida e aprovada, a rubrico e assino. 52 

_______________________________________________________________________53 

_______________________________________________________________________54 

_______________________________________________________________________55 

_______________________________________________________________________ 56 

Schroeder, 02 de agosto de 2021.  57 

 58 

 59 


