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Ata nº 003/2022 1 

 2 

REUNIÃO ORDINÁRIA DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE 3 

ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS 4 

 5 

Aos seis de abril de dois mil e vinte e dois, às oito horas, reuniram-se de forma híbrida 6 

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

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: Débora, Cherli, Elenir, Márcia e Carlos e de forma virtual estavam presentes: 10 

Presidente Sérgio e Bárbara. Justificou ausência: Lucélia em isolamento. 1- Abertura: 11 

O Presidente Sérgio desejou as boas-vindas a todos os conselheiros presentes e 12 

agraciou as boas-vindas aos novos conselheiros. Após os devidos cumprimentos foi 13 

declarado aberta a sessão. A Secretária Executiva Cherli iniciou a pauta. 2 – Retorno 14 

criação LOGO: Cherli realizou a leitura referente o retorno do Jurídico em relação a 15 

criação do logo da Secretaria de Assistência Social conforme anexo, que já havia sido 16 

questionado em reunião anterior (Ata 002/2022). Débora informou que a Gestão atual da 17 

Assistência Social tem interesse em regularizar o Logo em proposta de Lei, porém no 18 

momento atual não será possível devido a outras demandas serem prioridade. 19 

Presidente Sérgio questionou se o pagamento da criação do Logo foi realizado e Débora 20 

relatou que foi realizado sim o pagamento. 3 – Comissão CMAS: Cherli frisou da 21 

necessidade de atualizarmos as pendências das comissões do CMAS. Todos presentes 22 

concordaram em deliberar os nomes faltantes nas Comissões ficando da seguinte forma: 23 

I - Comissão de Normas, Inscrição e Fiscalização das Entidades e Serviços de 24 

Assistência Social composta por: Paulo Sérgio Pedro, Elenir Bolomini Volles e Clarice 25 

Kortes Mewes; II - Comissão de Financiamento e Fundo: Rosangela Cristina Motta, 26 

Débora Patrícia Grando Borges e Carlos Roberto Eggert Junior; III – Comissão de 27 

Política e Plano Municipal: Sérgio Calixto Junior, Maria Aparecida Schmidt Miodutzki e 28 

Judilena da Silva Rocha e a IV – Controle Social e Acompanhamento do Programa 29 

Auxílio Brasil: Márcia Kasmirski, Lucélia Estefânia O. de Belo Schwirkowski e Bárbara 30 

Caroline Pianezer. 4 – LDO 2023: Cherli repassou no grupo do WhatsApp a descrição 31 

da revisão da proposta da Assistência Social do seu planejamento anual que foi 32 

realizado em reunião da Gestão e passará por apresentação na Câmara dos Vereadores 33 

para a aprovação. Debora explicou que anualmente é realizado essa previsão de 34 

planejamento da Assistência Social. 5 – Prestação de Contas (Estado): Débora 35 

realizou explicação (pessoalmente e via áudio no grupo de WhatsApp) da prestação de 36 

contas para o Estado que deverá ser entregue até final de abril e que o Conselho já 37 

analisou as contas em Ata 001/2022, porém deverá realizar a prestação para o Estado 38 

que será efetuado dentro do sistema MDS – Ministério da Cidadania.  8 – Palavra Livre: 39 

Cherli explicou que precisamos rever o Regimento Interno do CMAS, e para podermos 40 

realizar alguma alteração precisamos que seja realizado presencialmente com todos os 41 

titulares e mais dois suplentes. Caso contrário, o Regimento Interno não poderá ser 42 

alterado. Cherli irá disponibilizar o Regimento Interno no grupo de WhatsApp para todos 43 

realizarem a leitura e oferecerem sugestões para a pauta da próxima reunião. Sem mais, 44 
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eu Cherli Mariê Manske, lavro a presente Ata e, juntamente com os presentes, após lida 45 

e aprovada, a rubrico e assino. 46 

_______________________________________________________________________47 

_______________________________________________________________________48 

_______________________________________________________________________49 

_______________________________________________________________________50 

_______________________________________________________________________ 51 

Schroeder, 06 de abril de 2022. 52 


