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ATA N° 004/2021 – REUNIÃO E ELEIÇÃO DA MESA DIREITORA DO CONSELHO
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TIJUCAS/SC – CMAS
Aos quatorze dias do mês de julho de dois mil e vinte e um, com início às quatorze horas e
trinta minutos, no Centro de Eventos João Bayer, situado na Rua Canela, duzentos e
cinquenta e um, reuniram-se os conselheiros governamentais e não-governamentais e
seus suplentes do Conselho Municipal de Assistência de Tijucas conforme a Lei Municipal
n° 2.837, de 21 de junho de 2021 e Decreto Municipal 1.767, de 13 de julho de 2021 (Anne
Cristinne de Melo Pinheiro, Andreia Agripo da Silva e Silva, Sansny Luiz Bueno, Edgar
Antonio Piva, Alice Alaide Walter, Sheila Dias, Robson Alves de Brito, Ivânia Lemos Freitas,
Deise Juliana Silveira, Giovanna Ronchi Tatsch, Mauren Marques de Oliveira, Solange
Aparecida de Melo, Rosa Maria Baptista dos Santos, Creuza Maidana Aquino, Viviane Silva
Ribeiro Flor, Kathleen Evelize Janiski, Juçara Meschke, Aline Quirino e Rosenildo de
Amorim. Também participaram a Secretária Municipal de Ação Social Bianca Bibiani
Machado e o Prefeito Municipal Elói Mariano Rocha e a assessora para assuntos
comunitários Jéssica de Souza e Silva. A Secretária Bianca Bibiani Machado iniciou
desejando boas-vindas a todos colocando a importância da participação em massa e
referindo os assuntos e pauta do dia. O Prefeito Municipal de Tijucas Senhor Elói Mariano
Rocha também desejou boa tarde a todos, e se colocou à disposição para contribuir nas
ações do novo Conselho Municipal de Assistência Social, explanando também seus
anseios governamentais em relação a Política Municipal de Assistência Social e solicitando
a participação do novo Conselho na fiscalização e auxílio nas ações nesse período. Foram
realizadas as apresentações de todos presentes. Com a palavra o Assistente Social
Robson, explanou sobre as necessidades de atualizações na legislação, referindo a criação
da Comissão de Apoio Técnico formado pelas profissionais Sara Rosa, Fernanda Helena
de Oliveira e Karine Vieira Pires que organizaram o Fórum de Eleição dos representantes
não governamentais que ocorreu na segunda-feira dia 12/07/2021 para a formação do novo
Conselho Municipal de Assistência Social e que estavam presentes na reunião. Salientou a
importância das ações neste ano corrente do Conselho referente à organização e
realização da Conferência Municipal de Assistência Social. A Secretária Bianca solicitou a
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indicação para formação da nova diretoria do Conselho. Colocou-se à disposição Kathleen
Evelize Janiski para presidente, não tendo mais nenhum interessado na função, bem como
Juçara Meschke como vice-presidente, não tendo mais nenhum interessado na função,
Anne Cristine Melo Pinheiro como primeiro secretário e Edgar Antonio Piva como segundo
secretário. Após a eleição da diretoria, o Assistente Social Robson levantou a pauta
referente ao recurso remanescente no valor de R$ 71.550,19 (setenta e um mil reais e
quinhentos e cinquenta reais e dezenove centavos) do recurso emergencial / extraordinário
do COVID19 destinado à aquisição e auxilio das necessidades básicas dos usuários
atingidos pela Pandemia. Realizada a leitura do Ofício n° 133 (cento e trinta e três) da
Secretaria Municipal de Assistência Social que apresenta o Plano de reprogramação dos
referidos recursos a serem utilizados este ano. O plano apresenta a aquisição de
equipamentos de proteção individual para as equipes da rede socioassistencial do
município, a aquisição de veículo para realização de visita domiciliar das equipes de
proteção social especial de média complexidade, e aquisição de cestas básicas para os
usuários e famílias atendidas por essas equipes. Seguiu-se com a votação do referido,
estando todos de acordo com a destinação dos recursos. Seguindo a reunião Robson
explana sobre o cofinanciamento estadual de R$ 127.551,22 (cento e vinte e sete mil reais
e quinhentos e cinquenta e um reais e dois centavos), propondo a destinação e
readequação desses recursos a benefícios eventuais como morte, vulnerabilidade
temporária e calamidade pública. Foi discutido também o aumento do valor do benefício
eventual por morte dos atuais R$ 600,00 para um salário mínimo atual e auxilio natalidade
para um salário mínimo atual pois existe na legislação municipal mas sem valor
especificado. Nesse sentido foi apresentada a Resolução n° 004/2021, emitindo um
parecer com proposta de atualizar e regulamentar os valores de tais benefícios eventuais a
ser enviada a Câmara Municipal de Vereadores para posterior discussão e aprovação, em
que todos os presentes estão de acordo. Abordou-se sobre a Conferência Municipal de
Assistência Social a ser realizada no dia vinte e seis de agosto de dois mil e vinte um, no
espaço da Universidade do Vale do Itajaí de Tijucas e portanto foi discutido a publicação da
Resolução n° 005/2021 que estabelece as normas gerais da Conferência Municipal de
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Assistência Social 2021 e cria a Comissão Organizadora. Também foi discutido a criação
de grupo de aplicativo WhatsApp para tratar de assuntos exclusivos do CMAS. A
presidente deu por encerrada a reunião.

Tijucas, 14 de Julho de 2021.
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