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Aos treze dias do mês de janeiro de dois mil e vinte um reuniu-se o conselho Municipal 

de Assistência Social (CMAS), através da plenária virtual em virtude da pandemia do 

COVID 19, utilizando a plataforma digital do google meet, para a realização da plenária 

ordinária. A secretária do CMAS Fernanda inicia a plenária desejando boas vindas a 

todos e explicando que a presidenta Lucirene não estará por motivo de falecimento.  

Sendo assim, conforme regimento do CMAS o vice presidente assume a presidência, 

sendo o secretário de assistência social Fábio, enquanto houver a vacância do cargo.  

Pauta 1: Apresentação da nova gestão da Secretária de Assistência Social. Fábio 

apresenta a nova organização da SDS e informa a todos os conselhieros que as 

mudanças já foram informadas a secretaria executiva do CMAS. Fábio comenta que 

estão visitando todos os serviços e que querem trabalhar muito próximo a sociedade 

civil. E se colocam a disposição de todos. Pauta 2: Retorno dos serviços covid 19. De 

imediato os serviços conseguirão ser mantidos até o dia vinte e dois de fevereiro de dois 

mil e vinte um. Estão estudando e aguardando novas posições do governo federal, pois 

o municipio também precisa desses recursos. Pauta 3: Composição do CMAS. Fábio 

vice presidente do CMAS e secretário de Assitência Social comenta que realizou uma 

visita no Thalita Khun em solidariedade pela perca da Lucirene e que perguntou se a 

institutição continuaria a frente do CMAS. Isabel, conselheira suplente do Thalita Khun 

comenta que ao retornar de férias, o Thalita Kuhn e ela irão conversar e na plenária de 

fevereiro nos darão um retorno. Conselheiros concordam em aguardar o posicionamento 

do Thalita Khun. Pauta 4: Entrega de relatórios. Os conselheiros acordaram que a 

entrega de relatório permanece no mês de março e que na próximoa plenária junto com 

a secretária executiva Rosângela organizamos a forma de entrega. Pauta 5: Informes. 

Fernanda, secretaria do CMAS, comenta que para a próxima plenária sugere que as 

novas gestões das secretárias já tenham suas representações para que possamos reolhar 

as comissões. Carolina Cerveira, diretora de proteção básica, comenta que neste ano o 

CMAS possa ter em seu planejamento a Conferência Nacional de Assistência Social 

que será realizada em dezembro, e assim pensar o pocesso de participação. Nada mais 

havendo a declarar, eu Fernanda Glienke encerro está ata.  


