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Ata nº 011/2021 1 

 2 

REUNIÃO ORDINÁRIA DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE 3 

ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS 4 

 5 

Aos dez de dezembro 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 da reunião ordinária do 8 

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

de reunião: Edenir, Márcia, Débora e Cherli e de forma virtual estavam presentes o 10 

Presidente Sérgio, Bárbara, Clarice, Rosangela e Lucélia. 1- Abertura: Presidente 11 

Sérgio desejou um bom dia a todos os conselheiros presentes e após os devidos 12 

cumprimentos foi declarado aberta a sessão. Cherli iniciou a pauta. 2 – Censo SUAS: 13 

Foi aberto o sistema para o preenchimento do SUAS com o acesso/senha da Secretária 14 

Executiva Cherli para todos os conselheiros presentes acompanhar o preenchimento. 15 

Repassado para todos o que se aborda em cada Bloco realizando a leitura das 16 

perguntas e corrigindo os ajustes necessários para poder finalizar o preenchimento do 17 

Censo SUAS 2021 com apoio da Conselheira Débora. Todos os conselheiros 18 

concordaram com o preenchimento do Censo SUAS 2021. Cherli enviará no grupo de 19 

WhatsApp o arquivo para todos poderem ter acesso da finalização do preenchimento. 3 20 

– Prestação de Contas Exercício 2012: Cherli informou que sobre essa Prestação de 21 

Contas de 2012 já havia sido repassado em ATA 009/2021 do recebimento do Ofício nº 22 

2145/2021 pelo Ministério da Cidadania - MDS, portanto ainda é necessário realizar o 23 

preenchimento e finalização no sistema do Ministério da Cidadania - MDS. A 24 

Conselheira Débora explicou que em 2012 fazia parte do Conselho CMAS e foi realizado 25 

toda a Prestação de Contas não possuindo nenhuma divergência ou algo em aberto e 26 

que todos os documentos estão arquivados para quem tiver interesse em rever. Citou 27 

que ano de 2011 a 2012 foi realizado a transição de sistema e que o Ministério da 28 

Cidadania ainda frisa que não foi finalizado em sistema e aprovado pelo Conselho 29 

Municipal de Assistência Social - CMAS. Portanto, os representantes do conselho que 30 

integram atualmente precisam aprovar essa prestação de contas no sistema. Os 31 

conselheiros presentes não aprovaram finalizar no sistema neste momento a Prestação 32 

de Contas de 2012, pois possuem interesse em rever os documentos/despesas e 33 

valores. Debora se responsabilizou em enviar no grupo de WhatsApp todas as contas 34 

para todos estarem cientes das despesas e valores realizados naquele ano. 4 – Fórum 35 

2022: Cherli repassou a renúncia do Cristiano Mendes no Conselho e que no próximo 36 

ano será necessário deliberar data para o novo Fórum.  5 – Cronograma Reuniões 37 

2022: Cherli sugeriu em manter as reuniões na primeira terça-feira de cada mês como já 38 

vem ocorrendo atualmente com início às 08h00min para o ano de 2022. Todos os 39 

conselheiros concordaram em manter dessa forma conforme sugerido. Cherli irá redigir o 40 

novo cronograma e enviar no grupo de WhatsApp. 5 – Outros: Cherli repassou que o 41 

Plano Municipal de Assistência Social – PMAS do ano de 2022-2025 está sendo 42 

realizado, porém ainda não finalizado e com data de entrega final dia 15 de dezembro de 43 

2021. Informou que será necessário realizar uma Reunião Extraordinária neste mesmo 44 

dia 15 de dezembro de 2021 as 08h00min para o Plano Municipal de Assistência Social 45 
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ser apresentado ao Conselho para aprovação. Cherli irá repassar o Plano Municipal 46 

como está atualmente para que todos possam ir fazendo a leitura caso tenham dúvidas 47 

para esclarecer dia 15 de dezembro. Reforçou que a escrita preta é o que já foi corrigido 48 

e as escritas com outras cores ainda está sendo mexido e revisado. Cherli agradeceu a 49 

presença de todos e reforçou a importância para a participação da Reunião 50 

Extraordinária. Sem mais, eu Cherli Mariê Manske, lavro a presente Ata e, juntamente 51 

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

_______________________________________________________________________53 

_______________________________________________________________________54 

_______________________________________________________________________55 

_______________________________________________________________________ 56 

Schroeder, 10 de dezembro de 2021. 57 


