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           CONSELHO MUNICIPAL DE 
         ASSISTÊNCIA SOCIAL 

CMAS/SORRISO 
Lei Municipal nº 2561 – 08 de Dezembro de 2015. 

Ata n° 001/2020 – Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro do ano de dois 
mil e vinte (27/02/2020), às sete horas e quinze minutos (07h:15m), na Casa dos 
Conselhos, sito Rua das Videiras, n° 1100, Bairro Centro, os membros do Conselho 
Municipal de Assistência Social, reuniram - se para a reunião ordinária para tratar da 
seguinte pauta: - Leitura e aprovação da ata n° 011/2019; - Leitura das 
correspondências; - Apreciação do Programa Criança Feliz; - Reforma 
administrativa; - Lei de regulamentação do SUAS; - Implantação do 04 CRAS e Lei 
dos Benefícios Eventuais. Estiveram presentes na reunião os seguintes conselheiros 
da Área governamental: - Titulares: - Adreano Rigotti- Elizete R. Compagnolo; 
Rosani de Fátima Calota; - Monica Viegas da Costa Campos. - Área não 
governamental: Titulares: - Elisangela de Souza de Oliveira; - Marcio Aparecido 
Coletti; - Edson Antônio Pereira e Andreia C. Herman e Carlos Vieira. Contou, 
também, com a presença do Sr Francisco Guimarrães Ferreira, coordenador do 
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI. ABERTURA. O presidente, Sr 
Marcio Aparecido Coletti, deu início a reunião, passando à palavra a secretária 
executiva, a Sra Maristela Zanata, para a leitura da ata n° 011/2019, a qual foi 
aprovada por unanimidade. Em seguida a secretária realizou a leitura das 
correspondências recebidas sendo: ofício Sefaz n° 041/2020 que encaminha a 
prestação de contas do FMAS – segundo e terceiro quadrimestre de 2019; ofício 
Circular n° 02/2020/CEAS – MT que solicita documentos do Conselho Municipal de 
Assistência como Regimento Interno, Lei de Criação, Resoluções publicadas em 
2019, cópia das três últimas atas e outros e o Ofício SEMAS n° 164/2020 que solicita 
a inclusão na pauta a apreciação do Programa Criança Feliz. Dando continuidade a 
reunião o presidente repassou que esteve conversando com a Secretária Municipal 
de Assistência Social, a Sra Jucélia Gonçalves Ferro, sobre o orçamento, Lei de 
regulamentação do SUAS, reforma administrativa, a implantação do quarto CRAS e 
lei dos Benefícios Eventuais. Quanto ao orçamento explicou que ter previsão 
orçamentária não é o mesmo que execução, pois pode ocorrer de se obter um bom 
orçamento, mas no decorrer do ano não implementar e implantar serviços que utilize 
o recursos previsto, por isso o conselho deve lutar pela execução do orçamento e 
não permitir o remanejamento do mesmo. Referente à Lei de Regulamentação do 
SUAS repassou que o projeto de Lei foi encaminhado ao legislativo no final do ano 
de 2019 e que neste momento se faz necessário articulação junto a Câmara para 
análise e apreciação do mesmo e que a Sra Jucélia participará desta mobilização 
junto com o CMAS. Outro assunto abordado com a secretária foi sobre a reforma 
administrativa para a assistência social, também, uma luta do conselho, pois como é 
de conhecimento deste Conselho o órgão gestor solicitou ao legislativo a realização 
de teste seletivo, mas este não foi autorizado e desde então a Secretaria de 
Assistência Social tem contratado OSCIP para contratação de profissionais para 
atuar nas unidades socioassistenciais com anuência do Conselho condicionando a 
realização do concurso público, porém para a realização deste processo é 
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necessário realizar a reforma administrativa. Sobre o quarto CRAS a Secretária 
informou que está buscando um local para alugar para a implantação do mesmo e 
que a Sra Maristela se dispôs a coordenar temporariamente. Quanto aos Benefícios 
Eventuais repassou que já há um projeto de lei que deve ser estudado pelo 
Conselho. Em seguida o Sr Márcio informou que o município estava com interesse 
de aderir ao Programa Criança Feliz, um programa do governo federal que 
anteriormente o município não aderiu por falta de profissional para executa lo e o 
recurso a ser repassado era insignificante para o desenvolvimento de suas ações, 
mas o governo vem reformulando o mesmo e no momento está possibilitando a 
adesão. Logo após, passou a palavra a Sra Maristela para apresentação do 
Programa. A Sra Maristela apresentou o programa informando os seus objetivos, 
público prioritário, os profissionais necessários para executa – ló, a meta e o valor do 
cofinanciamento federal que o município receberá. Em seguida o Sr Carlos 
demonstrou preocupação com a execução do programa, questionando se seria 
realizada a visita ou seria utilizado dados já existentes. O Sr Adreano vê como uma 
oportunidade de se fazer o que não está sendo feito para este público. A Sra Elizete 
relatou que o programa foi discutido na Conferência Estadual de Assistência Social 
de 2019 onde foi possível observar que o único programa que está com repasse 
regular dos recursos. O Sr Marcio colocou para votação, sendo aprovado a sua 
adesão, mas com a condição que o município contrate pessoas para executa ló e 
não havendo viabilidade que se encerre o programa. Dando prosseguimento a 
reunião foi apresentado a plenária o saldo em 31 de dezembro de 2019 dos recursos 
do cofinanciamento federal para a reprogramação, onde foi solicitado a aprovação 
para utilização dos mesmos na manutenção dos serviços da proteção social básica e 
especial, conforme os blocos de proteção e os recursos para a gestão do SUAS e do 
Bolsa Família a sua utilização conforme normativas referente aos recursos. A 
plenária aprovou por unanimidade a reprogramação, solicitando que na próxima 
reunião fosse apresentado o Plano de Aplicação dos mesmos. O presidente expôs 
para a plenária ainda sobre o Programa Criança Feliz tinha mais um assunto a ser 
tratado, não abordou anteriormente para não influenciar na decisão, repassou que 
no sistema já consta adesão ao Programa feito pela gestora como se o conselho 
tivesse de reunido e deliberado sobre o assunto no dia 16 de janeiro, constando 
informação de ata e resolução. Alguns membros do conselho manifestaram sua 
indignação, questionado porque do conselho então e que a gestão teria agido de má 
fé. A Sra Maristela repassou que a gestora solicitou que fosse elaborado um 
documento ao Ministério da Cidadania solicitando reabertura do sistema para corrigir 
os dados no Termo, porque segundo o que gestora relatou que não houve o 
entendimento de que se estava realizado o aceite do programa e sim apenas 
manifestando o interesse, pois havia a Secretaria de Educação e Esporte lhe 
pressionando, porque para estas Secretaria realizarem a adesão a um outro 
programa era necessário a adesão ao Programa Criança Feliz. Após discussão a 
plenária deliberou em solicitar a presença da gestora para esclarecimentos e 
aguardar reposta do Ministério para providências cabíveis. Finalizando a reunião 
passou a palavra ao Sr Francisco para apresentação do Plano de Trabalho para o 
ano de 2020 do PETI. O Sr Francisco realizou a apresentação das ações por eixo, 
comentou sobre a pesquisa do Ministério Público do Trabalho e da OIT realizada em 
2017 na rede municipal de educação no quinto e nono ano, onde 274 crianças 
declararam que trabalharam fora de casa por até duas horas por dia, mas está 
pesquisa não tem como identificar que são estas crianças. Falou também da Cartilha 
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que foi distribuída no ano de 2018 e 2019 para desmistificar o que é trabalho infantil 
e o trabalho como forma de aprendizagem. Os conselheiros sugeriam que fosse 
realizada uma pesquisa nas escolas municipais para tentar identificar as crianças em 
situação de trabalho infantil. Em seguida aprovaram o Plano de Trabalho do PETI 
por unanimidade. ENCERRAMENTO: O presidente, o Sr Márcio finalizou a reunião 
agradecendo a todos pela participação. Sem mais nada a relatar eu, Maristela 
Zanata, lavrei esta ata que após lida e aprovada será assinada por mim e demais 
presentes. 

 
 

Márcio Aparecido Coletti                                                   Maristela Zanata 
            Presidente do CMAS                                    Secretária Executiva do CMAS 

 
 
 
 

Edson Antônio Pereira                                        Roseni de Fatima Calota 
Associação de Bairros                                        Secretaria M. de Fazenda 

 
 
 
 

Raquel Rosa Teixeira                                        Aparecida R. Tagliari Costa 
               APAE                                                    Secretaria M. de Assistência Social 

 
 
 
 

 Elizete R. Campagnolo                                              Carlos Vieira 
 Secretaria M. de Assistência Social                         Centro Espírita Caminho da Luz 

 
 
 
 

Adreano Rigotti                                                       Marcia Milesi Retiz 
Secretaria M. de Assistência Social              Secretaria M. de Assistência Social  

 
 
 
 

Marly Nair Nogueira                                                Elisangela de Souza de Oliveira 
Representante dos usuários                                           Representante dos usuários 
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Gabriela Martinelli M. Travejo Marchiore                    Leandra Lodi Colombo 
 Secretaria M. Educação e Cultura                      Secretaria M. de Saúde Saneamento 

 
 
 

Monica Viegas  da C. Campos Almeida                        Vânia M. Marcon 
                   Secretaria M. de Governo                Secretaria M. de Saúde Saneamento 

 
 
 

Brendo Braga                                            Andreia Cristina Herman 
       Secretaria M. de Governo                                               APAE 

 
 
 
 
 

Alcinda Mauricia da Silva                                         Andreia Goulart 
              Secretaria M. de Fazenda                                                  SEMAS 

 
 
 


