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Ata nº 010/2021 1 

 2 

REUNIÃO ORDINÁRIA DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE 3 

ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS 4 

 5 

Aos nove de novembro de dois mil e vinte e um, às oito horas, reuniram-se de forma 6 

híbrida (presencial e via vídeo WhatsApp) na sala de reuniões do CREAS os membros 7 

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

Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS. Estiveram presencialmente na sala 9 

de reunião o Edenir, Maria Aparecida, Silvania, Dulcinéia Mara e Cherli e de forma 10 

virtual estavam presentes o Presidente Sérgio, Clarice, Rosangela e Lucélia. 11 

Justificaram ausências: Cristiano trabalha no 1º turno e não pode estar presente, 12 

Barbara devido atividades de trabalho, Jordana gestante e está trabalhando Home 13 

Office, Márcia está férias, Paulo estará em viagem, Débora licença maternidade. 1- 14 

Abertura: Presidente Sérgio desejou as boas-vindas a todos os conselheiros presentes 15 

e após os devidos cumprimentos foi declarado aberta a sessão. Cherli iniciou a pauta 16 

passando a palavra para a Diretora Dulcinéia Mara. 2 – Cessão de uso do Veículo 17 

Classic LS para a Secretaria de Saúde: Repassado por Dulcinéia Mara o pedido da 18 

Sra. Ingrit Eli Roweder, Secretária da Saúde para ceder o veículo Classic LS da 19 

Assistência Social, pois no momento atual a Secretaria de Saúde está com dois veículos 20 

batidos e a Secretaria de Assistência Social não está utilizando o veículo para os grupos 21 

de convivência devido a pandemia. O veículo Classic LS foi adquirido com Recursos do 22 

Programa Bolsa Família. Silvania fez a leitura do Termo de Cessão de Uso para todos 23 

os presentes (conforme anexo) de todas as obrigatoriedades para a cessão do uso do 24 

veículo e relatando assim que houver a necessidade do uso do veículo na Assistência 25 

Social para os devidos serviços poderá ser solicitado a devolução do mesmo com no 26 

mínimo de 30 dias de antecedência. Bem como, a Secretária de Saúde caso não 27 

precisar mais do uso do veículo fará a devolução do mesmo. Todos conselheiros 28 

presentes concordaram na deliberação de cessão de uso do veículo para a Secretaria 29 

de Saúde. Cherli irá enviar no grupo de WhatsApp o arquivo do termo de cessão de uso 30 

do veículo e ficou responsável em redigir a Resolução. 3 – Licitações: Cherli informou 31 

que a Secretaria de Assistência Social está realizando algumas licitações para o ano 32 

2022 sendo elas: Auxílio Natalidade no valor aproximadamente R$ 66.291,50 (Recurso 33 

Próprio), Contratação Advogado para o CREAS de 330 horas no valor aproximadamente 34 

de R$ 33.000,00 (Recurso Federal), Impressão do ECA de 100 unidades ainda 35 

aguardando orçamentos que será pago pelo Recurso do Fundo Municipal da Criança e 36 

do Adolescente – FIA, Coffe Break (Prefeitura Geral) em valor aproximado de R$ 37 

76.724,65 (Recurso Próprio), Sistema Portabilis aproximadamente no valor de R$ 38 

21.560,65 (Recurso Federal), Cartão Social valor liberado de R$ 100.000,00 para o ano 39 

de 2022 (Recurso Próprio), Acolhimento Institucional de outubro a dezembro 2021 o 40 

valor de R$ 12.499,50 (Recurso Próprio), Aluguel Sede Conselho Tutelar localizada em 41 

Schroeder I no valor de R$ 23.400,00 (Recurso Próprio). Cabe ressaltar que os valores 42 

das licitações é um valor estimado aproximadamente, podendo ocorrer alterações. Cherli 43 

irá enviar o arquivo no grupo de WhatsApp para ciência de todos conforme anexo. 4 – 44 

Contratações Assistência Social: Dulcinéia Mara informou que devido a saída de 45 
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profissionais na Assistência Social foram realizadas novas contratações compondo duas 46 

Assistentes Sociais (uma para o CRAS e outra para o CREAS), a advogada no CREAS, 47 

a Teila Sarita Tomaselli recepcionista do CRAS foi promovida como Assessora de 48 

Assistência Social para o CREAS, a Dulcinéia Mara foi nomeada como Diretora da 49 

Assistência Social, Cherli será nomeada como Secretária Executiva dos Conselhos e a 50 

Sra. Ingrit Eli Roweder é secretária da Saúde e nomeada como secretária de Assistência 51 

Social para apoio na Gestão. 5 – Valores/Contas: Silvania apresentou os valores que 52 

são repassados pelo Governo Federal (Recurso Federal/Fundo a Fundo) que vem para 53 

a Assistência Social e explicou que o governo vem repassando corretamente as verbas 54 

mês a mês, porém o governo não tem uma data exata no mês para o depósito. Esses 55 

valores pode ser acessado por todos os conselheiros e usuários através do link: 56 

https://aplicacoes.mds.gov.br/suaswebcons/publico/xhtml/gerarrelatoriodistribuicaofinanc57 

eirapiso/gerarRelatorioDistribuicaoFinanceiraPiso.jsf. Os valores informados são: 58 

Recurso Piso Fixo de Média Complexidade – PAEFI a parcela em novembro foi de R$ 59 

2.650,39 com valor total em conta de R$ 23.900,06; Recurso Piso Fixo de Média 60 

Complexidade – MSE a parcela em outubro foi de R$ 897,05 com total em conta de R$ 61 

8.089,24, ambas contas são do CREAS. Já as contas do CRAS no que se refere a Piso 62 

Básico Fixo a parcela em outubro foi de R$ 2.447,42 com total de R$ 22.021,00; a conta 63 

IGD-SUAS foi no total de R$ 3.060,00 dividido em 6 parcelas de R$ 510,00; e a conta do 64 

IGD Bolsa Família em outubro a parcela foi de R$ 1.430,00 com total de 14.300,00. 6 – 65 

Censo SUAS: Cherli relatou que foi realizado a senha de acesso do Presidente Sérgio 66 

no site do Ministério da Cidadania e inserido a Cherli como adjunta. Ressaltou que ao 67 

realizar a senha foi impresso um termo de responsabilidade para o uso de sistema de 68 

autenticação e autorização do Administrador Titular/Adjunto que o Presidente Sérgio 69 

deverá assinar (anexo). O termo de responsabilidade foi enviado ao presidente no dia 08 70 

de novembro quando conseguimos realizar o acesso via WhatsApp para ciência da 71 

informação. Silvania informou que o Censo SUAS do Conselho ainda não foi liberado 72 

para realizar dentro do sistema. Frisou que na próxima reunião do Conselho CMAS 73 

deverá ser realizado o preenchimento no sistema.  7 – Plano Municipal de Assistência 74 

Social – PMAS: Cherli repassou que dia 29 de outubro a Comissão do Plano Municipal 75 

se reuniu para verificar as pendências e dar andamento na execução no plano. A 76 

próxima reunião da Comissão será dia 17 de novembro. Silvania reforçou que o Plano 77 

Municipal é realizado a cada (4) quatro anos e precisa ser atualizado de 2022 a 2025, 78 

bem como aprovado pelo Conselho quando estiver pronto. Probabilidade de passar pelo 79 

Conselho início de 2022 para aprovação. 8 – 13º Conferência Estadual de Assistência 80 

Social:  Cherli relatou que teve alteração novamente da data da 13º Conferência 81 

Estadual conforme o Informe 7 recebido com as devidas datas e cronograma que irá 82 

acontecer nos dias 24, 25 e 26 de novembro em formato virtual. Todos os delegados já 83 

foram avisados no grupo de WhatsApp das novas datas/cronograma para poderem se 84 

organizar. Vamos disponibilizar aqui no CREAS a sala de reunião para os delegados 85 

que não possuírem acesso virtual em sua residência para participar.  9 – Informativo – 86 

Ofício nº 3709/2020/SE/SGFT/DEFNAS/CGPC-ANPC/MC: Orientação Regular da 87 

execução financeira e Prestação de Contas – Exercício 2018: Cherli realizou a leitura 88 

do Ofício nº 3709/2020/SE/SGFT/DEFNAS/CGPC-ANPC/MC (anexo) para todos os 89 

conselheiros presentes. Silvania complementou que a LOA – Lei Orçamentária Anual do 90 

https://aplicacoes.mds.gov.br/suaswebcons/publico/xhtml/gerarrelatoriodistribuicaofinanceirapiso/gerarRelatorioDistribuicaoFinanceiraPiso.jsf
https://aplicacoes.mds.gov.br/suaswebcons/publico/xhtml/gerarrelatoriodistribuicaofinanceirapiso/gerarRelatorioDistribuicaoFinanceiraPiso.jsf
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Município passa pela Câmara dos Vereadores para aprovar, bem como a Gestão e o 91 

Conselho devem estar cientes sobre a LOA. A Secretaria de Assistência Social se 92 

compromete em conversar com o Secretário de Planejamento e Finanças em trazer mais 93 

informações para as próximas reuniões do Conselho CMAS. 10 – Próxima data da 94 

Reunião Ordinária do Conselho CMAS: Cherli citou que em dezembro não tem data 95 

definida para a reunião ordinária e sugeriu em manter como as anteriores na primeira 96 

terça-feira do mês as 08h00min. Ficou definido por todos os presentes que a próxima 97 

reunião ordinária será dia 07 de dezembro as 08h00min na sala do CREAS e/ou híbrida 98 

para quem não puder estar presencialmente. 11 – Outros: Presidente Sérgio agradeceu 99 

a presença de todos e reforçou da importância de todos os Conselheiros estarem 100 

presentes na reunião para dar andamento no que é necessário quanto Conselho 101 

Municipal de Assistência Social - CMAS. Sem mais, eu Cherli Mariê Manske, lavro a 102 

presente Ata e, juntamente com os presentes, após lida e aprovada, a rubrico e assino. 103 

_______________________________________________________________________104 

_______________________________________________________________________105 

_______________________________________________________________________106 

_______________________________________________________________________ 107 

Schroeder, 09 de novembro de 2021. 108 


