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 1 

Ata nº 001 de 16 de fevereiro de 2022 1 

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO 2 

DE SCHROEDER - COMDIS 3 

 4 

Aos dezesseis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, às oito 5 

horas, reuniram-se na sala de reuniões do CREAS – Centro de Referência 6 

Especializado de Assistência Social os membros do Conselho conforme lista de 7 

presença anexa, para realização da reunião Ordinária do Conselho Municipal dos 8 

Direitos do Idoso de Schroeder – COMDIS. Justificaram Presença: Barbara 9 

demandas de admissão e Adriana em isolamento. 1 – Abertura: A Secretária 10 

Executiva Cherli, após os devidos cumprimentos declarou aberta a sessão. 2 – 11 

Prestação de Contas 2021 CMAS/Idoso: Cherli apresentou a ATA nº 001/2022 e a 12 

Resolução nº 001/2022 do Conselho Municipal da Assistência Social onde consta a 13 

aprovação da prestação de contas do Fundo Municipal de Assistência Social do 14 

exercício de 2021 e citou que o Fundo Municipal do Idoso não teve nenhuma 15 

despesa devido a pandemia. Silvania realizou a explicação sobre a criação da conta 16 

bancária do Fundo Municipal do Idoso e que não teve nenhuma movimentação em 17 

2021 de despesas. Todos os presentes deliberaram e APROVARAM a prestação de 18 

contas do Fundo Municipal do Idoso do exercício de 2021. 2 – Cronograma das 19 

reuniões 2022: Cherli sugeriu como cronograma das reuniões acontecer sempre na 20 

segunda semana do mês na 3º feira as 08:00h na sala de reunião do CREAS. Todos 21 

os presentes concordaram e aprovaram o cronograma. Cherli irá redigir o 22 

cronograma para passar aos conselheiros no grupo de WhatsApp. 3 – Lançamento 23 

de Edital: Silvania explicou a necessidade de lançarmos o Edital para divulgar o 24 

Fundo Municipal do Idoso sendo indispensável formular uma Comissão para poder 25 

redigir o Edital conforme o Estatuto do Idoso. Roseli se colocou a disposição caso 26 

não tenha nenhuma demanda na escola para participar da comissão e o Sr. 27 

Reinaldo se colocou à disposição para auxiliar. Deliberado a comissão para redigir o 28 

Edital: Cherli, Silvania, Reinaldo e Roseli. A comissão irá se reunir dia 01/03/2021 as 29 

08:00h na sala do CREAS para iniciar a redigir o Edital. 4 – Palavra Livre: O 30 

Conselheiro Reinaldo sugeriu planejar um evento para os idosos. Sem mais, eu 31 

Cherli Mariê Manske, lavro a presente Ata lida por mim e assinada por todos os 32 

presentes. 33 

___________________________________________________________________________ 34 

___________________________________________________________________________ 35 

___________________________________________________________________________ 36 

Schroeder, 16 de fevereiro de 2022.  37 


