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Aos oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um, reuniu-se o Conselho 
Municipal de Assistência Social (CMAS), através de Plenária Ordinária virtual em virtude 
da Pandemia do COVID-19, utilizando a plataforma digital do Google Meet.  As 13:43 min 
Fernanda, presidenta do CMAS iniciou a plenária após a constatação de quórum, dando 
boas-vindas a todos e todas.  Essa é a primeira plenária da nova gestão. Foi apresentado o 
Regimento Interno do CMAS e enviado a todos os conselheiros e conselheiras via e-mail 
e/ou WhatsApp.  O Conselheiro Emerson perguntou a respeito dos editais, foi constatado 
que não houve reajuste dos per capta. A presidenta Fernanda destacou que a política da 
Assistência Social está ficando com menos recursos dentro do orçamento. O Conselheiro 
Fábio Bernardo propôs que se apresentasse na próxima plenária a comparação dos 
investimentos em assistência social no âmbito municipal, estadual e federal. Será feito uma 
explanação dos últimos quatros anos. Seguindo a pauta foi solicitado aos Conselheiros 
representantes dos usuários se tinha alguma demanda ou assunto. A Conselheira Vani disse 
que no momento não tem nada.  A presidenta Fernanda perguntou sobre a abordagem dos 
moradores de rua e a Conselheira Loreto, representante governamental disse que as 
abordagens estão sendo realizadas e terá uma nova equipe e o trabalho retomado logo.  A 
Marcela de Maria Sehm Fonseca da SEDES falou sobre o Plano Municipal de Assistência 
Social e da importância da participação de dois conselheiros da sociedade civil na construção 
do mesmo.  As conselheiras Marta e Ruzel irão participar da comissão de construção do 
Plano Municipal de Assistência Social.  Em seguida foi refeito as comissões que assim 
ficaram constituídas:  Comissão de Políticas: Dina, Ruzel, Carolina e Cissa.   Comissão de 
Normas:  Marta, Emerson, Sabrina (Habitação), Gicela (Sedhu). Comissão de Finanças: 
Silvana, Vani, Charão, Tania (Saúde). As comissões devem se encontrar mensalmente e deve 
ser atualizado os grupos de whatsapp. Está faltando o segundo secretário da Mesa do CMAS, 
será providenciado pelo governo. O prazo para entrega dos Planos de Ação 2022 será 29 de 
outubro de 2021. Devem ser encaminhados via e-mail com um ofício encaminhando o 
documento. A Conselheira Carolina propõe que seja tratado numa plenária as atividades 
desenvolvidas pelas instituições inscritas no CMAS. Fernanda, presidenta do CMAS deu por 
encerrada a plenária agradecendo a presença de todos e todas. Nada mais havendo a tratar, 
eu Flávio Corrêa de Lima, primeiro secretário do CMAS lavrei a presente ata que após lida 
e aprovada será assinada por mim.  

 


