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Aos vinte e sete dias do mês de março de dois mil e vinte, às treze horas e trinta minutos, 
reuniram-se os representantes governamentais e não governamentais do Conselho 
Municipal de Assistência Social, por videoconferência, com a seguinte pauta: a) 
Apresentação, análise e aprovação do Plano de Trabalho da primeira parcela do 
Cofinanciamento Estadual – Exercício 2020. Estavam presentes os seguintes membros: 
Sebastião Pereira Velho, José Teodoro de Sena Amaral, Jozimara de Fátima Pereira, 
Patricia Camargo Palma, Karimi Perpetua de Abreu Haidar, Sabrina Goulart Rosa e Vilma 
Terezinha Silveira, Simone Ali Hussein. Estavam presentes ainda as senhoras: Marilda 
dos Santos Rodrigues, Mayara Nunes Ribeiro, Lusiane Zandonadi Nunes e Daiane Hugen 
Tomaz. Na ausência justificada do Presidente do Conselho Municipal de Assistência 
Social, que está em isolamento em sua propriedade rural, na qual o acesso a internet é 
ruim, o senhor Sebastião Pereira Velho, vice-presidente deste Conselho, assumiu e 
presidiu esta reunião. Desejou as boas-vindas aos presentes, verificou o quórum e 
constatou que havia número suficiente de conselheiros para deliberação da respectiva 
pauta, que após apresentada, foi aprovada. Em seguida, passou a palavra à Secretária 
Municipal de Assistência Social que apresentou o Plano de Trabalho referente à primeira 
parcela do Cofinanciamento Estadual – exercício 2020, que tem por objetivo aplicar o 
valor de R$ 19.897,95 (dezenove mil, oitocentos e noventa e sete reais e noventa e cinco 
centavos), para concessão dos benefícios eventuais, mais especificamente na 
modalidade auxílio alimentação. Ela explanou que esta decisão foi pautada nas questões 
sociais constatadas após a quinzena de isolamento social tendo em vista a prevenção e 
combate ao COVID-19 no país. A Secretária explicou que esta ação tem por objetivo 
atender as pessoas que, tendo em vista vulnerabilidades anteriores ao COVID-19, e 
vulnerabilidades, decorrentes do isolamento social, estão necessitando deste benefício 
eventual. As Assistentes Sociais Karimi e Lusiane contribuíram corroborando a fala da 
Secretária, no sentido de que os documentos ora apresentados ao Conselho estão em 
conformidade com as orientações e legislação vigente, que foram recentemente 
aprovados em virtude da situação peculiar que se está vivendo devido ao COVID-19. 
Além disso, Assistente Social Lusiane salientou que o perfil de casos que poderão ser 
atendidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social poderá destoar dos que são 
normalmente atendidos, tendo em vista os casos peculiares ocorridos em virtude do 
distanciamento social imposto em razão da pandemia. Em seguida, ela fez a leitura da 
minuta de Resolução que Aprova “ad referendum” o Plano de Trabalho para execução 
dos Serviços de Benefícios Eventuais relativos à pactuação do cofinanciamento para o 
exercício de 2020 dos recursos estaduais, alocados no Fundo Estadual de Assistência 
Social de Santa Catarina – FEAS/SC. Os conselheiros participantes, após o 
esclarecimento de algumas questões, posicionaram-se FAVORÁVEIS A APROVAÇÃO 
DO PLANO DE APLICAÇÃO DA PRIMEIRA PARCELA DO COFINANCIAMENTO 
ESTADUAL, EXERCÍCIO 2020, PARA CONCESÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS – 
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. Para tanto, foi expedida a Resolução CMAS nº. 002/2020. 
Nada mais havendo a tratar, eu, Mayara Nunes Ribeiro, lavrei a presente ata que vai 
assinada por mim e demais presentes. 
 


