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Ata nº 004/2022 1 
 2 

REUNIÃO ORDINÁRIA DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE 3 
ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS 4 

 5 
Aos doze de maio 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: Cherli, Dulcinéia, Elenir, Márcia e Débora e de forma virtual estavam 10 
presentes: Presidente Sérgio, Clarice, Bárbara, Lucélia e Rosangela. Justificou 11 
ausência: Paulo em viagem. 1- Abertura: O Presidente Sérgio desejou as boas-vindas 12 
a todos os conselheiros presentes e após os devidos cumprimentos foi declarado aberta 13 
a sessão. A Secretária Executiva Cherli iniciou a pauta. 2 – Novo Fórum: Cherli explicou 14 
que a conselheira Judilena da representatividade trabalhador do setor de assistência 15 
social fez sua renúncia no conselho, pois teve outra proposta de trabalho. Diante do 16 
exposto foi sugerido nova data para realização do novo Fórum dia 07 de junho as 17 
08h30min na sala de reunião do Creas para a vacância de trabalhador do setor de 18 
assistência social. Todos os presentes concordaram e aprovaram a sugestão da data do 19 
Fórum. Cherli fará a divulgação do Edital. 3 – Campanhas Assistência Social 2022: 20 
Cherli informou que a assistência social estará realizando três campanhas no ano de 21 
2022 sendo elas: 18 maio Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de 22 
Crianças e Adolescentes que irá acontecer na semana do 18 de maio; Campanha da 23 
Negligência que será em agosto e da Violência Contra à Mulher em novembro. Debora 24 
fez a explicação da ação da campanha 18 de maio que será realizada pelo Creas e Cras 25 
nas escolas municipais e estaduais com as turmas do Pré II, 6º ano e 1º ano do Ensino 26 
Médio. Foi realizado a divulgação da campanha no Outdoor na cidade e envio de e-mail 27 
convocando os setores da Educação e Saúde que queiram participar da campanha 28 
enfeitando seus espaços com as peças da campanha. 4 – Nomeações/Contratações 29 
Assistência Social: Cherli repassou aos conselheiros que a Secretaria de Assistência 30 
Social e os equipamentos Creas e Cras passaram por reestruturações desde 2021 onde 31 
tivemos a nomeação da coordenadora do Cras Silvania Ferreira com 40 horas 32 
semanais, nomeação da coordenadora do Creas Débora Patrícia Grando Borges com 24 33 
horas semanais. Explicou que teve três saídas de profissionais dos equipamentos Creas 34 
e Cras e efetivado novas contratações a caráter de contrato temporário as profissionais: 35 
Fabiane de Souza Machado Assistente Social de 30 horas semanais no Cras, Raquel de 36 
Canto Domingues Assistente Social no Creas 30 horas semanais, Byanca dos Santos 37 
Gonçalves Fonseca Psicóloga 40 horas semanais no Creas, bem como a contratação da 38 
Advogada Queila Borges dos Santos como prestadora de serviços com carga horária de 39 
330 horas totais do processo licitatório também para o Creas. 5 – Lei Benefício 40 
Eventual: Cherli repassou que a Lei do Benefício Eventual está sendo revisada pela 41 
secretaria de assistência social e a coordenação dos dois equipamentos Cras e Creas e 42 
será repassado ao conselho assim que tiver a aprovação da Câmara dos Vereadores 43 
para ser emitido nova Resolução. 6 – Cofinanciamento Estadual: Cherli explicou que a 44 
diretora da assistência social irá participar da reunião do Coegemas – Colegiado 45 
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Estadual de Gestores Municipais de Assistência Social dia 19 de maio onde será 46 
discutido o percentual que será distribuído para a assistência social. A diretora Dulcinéia 47 
explicou que em reunião anterior do Coegemas foi discutido o percentual de 1% para ser 48 
repassado aos municípios, sendo negado o percentual. Assim que o percentual for 49 
aprovado será informado ao conselho. 7 – Regimento Interno: Cherli sugeriu reunir a 50 
Comissão de Política e Plano Municipal para discutir o regimento interno e realizar os 51 
ajustes para ser discutida pela comissão e apresentar a nova proposta das sugestões de 52 
alterações para análise no conselho. 8 – Palavra Livre:  Cherli frisou novamente da 53 
importância de todos os conselheiros estarem presentes conforme cronograma 54 
acordado em ATA nº 001/2022 e não ficarmos alterando todo mês o dia da reunião, 55 
reforçando que se possui o cronograma o mesmo deve ser seguido. Presidente Sérgio 56 
também reforçou a importância em seguimos o cronograma acordado. Próxima reunião 57 
será dia 01 de junho as 08h00min e anotarem em suas agendas. Sem mais, eu Cherli 58 
Mariê Manske, lavro a presente Ata e, juntamente com os presentes, após lida e 59 
aprovada, a rubrico e assino. 60 
_______________________________________________________________________61 
_______________________________________________________________________62 
_______________________________________________________________________63 
_______________________________________________________________________64 
_______________________________________________________________________ 65 

Schroeder, 12 de maio de 2022. 66 


